
Protokół Nr VI/2015 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 29 kwietnia 2015 

roku w saki Konferencyjnej w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 11,oo. 

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

osób. 

Nieobecna usprawiedliwiona radna p. Władysława  Mirosz . 

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

Sęktas - Z-ca  Burmistrza, p. Arkadiusz Czyżewski - Sekretarz.  

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Pachnik Marek - Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Kałuszynie, p. Anna Andrzejkiewicz - Dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Kałuszynie, p. Renata Roguska - Dyrektor  Publicznego 

Przedszkola w Kałuszynie, p. Pełka Marian - Dyrektor Domu Kultury w 

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

Kałuszynie, p. Dariusz Winnik - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Kałuszynie i p. Agnieszka Gałązka - Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie oraz 

sołtysi wsi: Abramy, Budy Przyt., Falbogi, Garczyn Mały, Kluki, Leonów 

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

Sinołeka, 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  Pan Przewodniczący  przedstawił proponowany porządek  

obrad  z uwzględnienie  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. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Kałuszyn  za 2014 rok i I kwartał 2015 

    roku.   

6. Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowym 

    za 2014 rok. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
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 Sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z 

udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej / ul. Trzcianka 54/ 

 Sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z 

udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej / Pl.Kilińskiego 5/ 

 Zbycia nieruchomości gruntowej 

 Przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn w 2015 

roku 

 Wyrażenia zgody na utworzenie klasy sportowej w Publicznym 

Gimnazjum im.6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w 

Kałuszynie 

 Ustanowienia zasad ustalania wysokości diet dla przewodniczących 

organów wykonawczych jednostek pomocniczych - sołtysów 

 Przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w 

Kałuszynie 

 Wystąpienia z wnioskiem o nadanie Panu Marianowi Soszyńskiemu - 

Burmistrzowi Kałuszyna, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia 

Polski. 

9. Przyjęcie protokółu nr V/2015 z poprzednich obrad Rady Miejskiej w 

    Kałuszynie. 

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Burmistrz - przedstawił informację z działalności w okresie 

międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej  - treść informacji w 

załączeniu. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - radna z miasta  Kałuszyn  nawiązując  do  

informacji dotyczącej przebudowy ul. Trzcianka,  zwróciła uwagę na to, że  

ulicą tą w Boże Ciało przechodzi procesja i zapytała, czy do tego czasu 

wykonana zostanie przebudowa tej ulicy, czy w związku z prowadzoną 

przebudową zaproponowana zostanie inna trasa procesji.  

 

 Pani Marianna Śledziewska - proponowała rozważenie możliwości   
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opracowania programu  "Solar" dla  terenu całej gminy. Podała, iż poprzednio 

proponowane  tego typu programy były znacznie droższe. Obecnie  jest taka 

możliwość, że osoba  instalująca "Solary" , która ujęta jest  w gminnym 

programie , ponosi koszt tej inwestycji w granicach 2-3 tys. zł.  

 

 Pan Burmistrz - ustosunkowując się  do  zgłoszonych spraw podał, że na 

przebudowę ul. Trzcianka  odbędzie się przetarg w dniu 4 maja br. Po 

rozstrzygnięciu przetargu w ciągu 2 tygodni podpisana zostanie umowa na 

wykonanie prac. Po tym terminie  rozpoczęte zostaną roboty i prowadzone będą 

w taki sposób, że nie będą utrudniały odbycia   procesji w Boże Ciało. 

W sprawie opracowania programu "Solar" proponował przyjęcie w/w 

propozycji jako wniosek do omówienia na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i 

Gospodarki. Ponadto poinformował, że odbył  dwa spotkania  z 

przedstawicielami  Instytutu Energetycznego z Warszawy  i  zwrócił się o 

przeprowadzenie analizy  możliwości wykorzystania energii odnawialnej  dla 

naszych źródeł poboru , między innymi przez oczyszczalnię ścieków i  stację 

uzdatniania wody , w okresie całego roku. Pan Burmistrz podał, że  rb. 

opracowany zostanie projekt  przebudowy stacji uzdatniania wody w Garczynie. 

W związku z tym  chciałby, żeby projekt  ten  zakładał wykorzystanie energii 

odnawialnej, celem uzupełnienia  energii pobieranej z sieci. Poinformował, że 

po zsumowaniu kosztów  energii pobieranej z sieci przez oczyszczalnię ścieków 

i trzy stacje uzdatniania wody , to kwota ponad 200 tys. zł.  Podał, że zdaniem 

przedstawicieli Instytutu Energetyki  najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby 

stworzenie na bazie  oczyszczalni ścieków,  małej biogazowni i kierowanie 

energii nadwyżkowej na poszczególne stacje uzdatniania wody. Podał, że 

podejmowane są działa w kierunku  wykorzystania energii odnawialnej  na w/w 

zasadach. Natomiast sprawa  zainstalowania solarów omówiona zostanie na 

posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki z udziałem  eksperta w tej 

dziedzinie, celem zapoznania się z opłacalnością instalowania tych urządzeń.  

 

Ad.pkt 5. 

 Pan Przewodniczący Rady - podał, że radni otrzymali pisemną analizę  

na temat stanu bezpieczeństwa na terenie naszej gminy . W związku z tym jeśli 

radni mają pytania, czy uwagi w powyższej prawie, to prosił, o ich zgłaszanie. 

 

 Pan Bartłomiej Dydek -- Kom. Powiatowy Policji  podziękował  za 

zaproszenie na dzisiejsze obrady Rady Miejskiej. Następnie  przedstawił  

dotychczasowy przebieg swojej pracy zawodowej. Podał, że od 28 stycznia br. 

pełni funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim. 

Podał, że miasto jak również  gmina Kałuszyn są  miejscami coraz 

bezpieczniejszymi. Stwierdził, że jest to zasługa  wszystkich policjantów z 

Komisariatu Policji w Mrozach  na czele z Komendantem Komisariatu i jego 

Zastępcą.  Złożył podziękowanie  Komendantowi Komisariatu Policji w 
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Mrozach za dobrą pracę i zaangażowanie. Podkreślił  , że dobre wyniki pracy 

policji są także dzięki współpracy z samorządem i jego mieszkańcami.  

Podziękował radnym za udzielenie wsparcia finansowego z przeznaczeniem na 

zakup samochodu dla Komisariatu  Policji w Mrozach. Zapewnił, że jako 

Komendant Powiatowej Policji identyfikuje się z  mieszkańcami tego powiatu i 

ich  problemami. Podkreślił, iż policja jest od tego, żeby chronić i służyć i tego 

wymaga od swoich podwładnych. 

Pan Komendant  podał że priorytetami na rok 2015 jest  zwiększenie poziomu 

wykrywalności . Podał, że  wykrywalność za I kwartał br. jest na poziomie 

100%.  Następnie przedstawił analizę   stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie miasta i gminy Kałuszyn za  rok 2014 i I kwartał rb. -  

materiał w załączeniu. 

Ponadto  przypomniał, że jest   możliwość  wprowadzenia służb 

ponadnormatywnych. Stwierdził, iż celowym byłoby wprowadzenie takich służb 

w okresie letnim nad zalewem  w Kałuszynie.  Podał, że służby 

ponadnormatywne  realizowane są w ramach patroli pieszych i finansowane są z 

budżetu gminy. Zapewnił, że służby ponadnormatywne wpłynęłyby na  poprawę 

bezpieczeństwa. Podkreślił, że jest to także możliwość  dodatkowego  dochodu 

dla policjantów pełniących taką służbę.  Zachęcał i prosił o rozważenie 

możliwości wprowadzenia ponadnormatywnych służb policji.  

Ponownie podziękował, że bardzo dobrą współpracę  i wsparcie finansowe dla 

policji.  

 

 Pan Sławomir Strupiechowski - radny z miasta Kałuszyn zapytał, czy są 

plany likwidacji Posterunku Policji w Kaluszynie. 

 

 Pan Komendant - zapewnił, że nie ma planów likwidacji Posterunku 

Policji w Kałuszynie. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - radna z miasta Kałuszyn, Przewodnicząca 

Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego poinformowała , że na 

posiedzeniu Komisji  Pan Komendant Komisariatu Policji w Mrozach 

przedstawiał omawianą analizę   stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

na terenie miasta i gminy Kałuszyn za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia  

2014 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną analizę. 

Następnie Pani Przewodnicząca na ręce  Komendanta Powiatowego Policji 

złożyła podziękowanie za pracę i zaangażowanie. 

Poinformowała ponadto, że komisja  na w/w posiedzeniu wystąpiła z wnioskiem 

o zabezpieczenie  środków w budżecie gminy  z przeznaczeniem na 

wprowadzenie  ,w okresie letnim ,dyżurów ponadnormatywnych i zwróciła się 

do Pana Burmistrza o zrealizowanie tego wniosku.  
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 Pan Komendant Powiatowy - stwierdził, że wprowadzenie 

ponadnormatywnych  służb nie jest dużym obciążeniem dla budżetu gminy, a 

ma duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa. W gminach, w których 

wprowadzone były służby  ponadnormatywne, zmniejszyła się ilość przestępstw 

i wzrosła wykrywalność. 

Następnie podziękował za pozytywną ocenę pracy policji . Podziękował także 

Komendantowi Komisariatu Policji w Mrozach za zaangażowanie i wzorową 

pracę . 

 

 Pan Zygmunt  Mroczek - sołtys wsi Mroczki poinformował, że jego syn 

wracał z pracy  samochodem . Z drogi bocznej wyjechał mu pijany rowerzysta. 

Syn , żeby uniknąć  potrącenia rowerzysty zjechał na pobocze i uderzył w 

drzewo. Rozbił samochód. Remont samochodu wyniósł 8 tys. zł.  Pijany 

rowerzysta  nadal jeździ rowerem i stwarza zagrożenie. Syn nie dostał żadnej 

informacji, czy w powyższej sprawie odbyła się sprawa sądowa, czy rowerzysta 

został ukarany. 

 

 Pan Komendant Powiatowy - zapewnił, że powyższą sprawę wyjaśni 

dzielnicowy. 

 

 Pan Burmistrz - podkreślił, że na poczucie bezpieczeństwa  na drodze 

składa się wiele czynników. Bezpieczeństwo na drodze, to stan dróg, ich 

oznakowanie,  oświetlenie oraz sposób  korzystania  z dróg.  Stwierdził że  stan 

dróg  na terenie naszej gminy corocznie ulega poprawie. Zdecydowanie  

szybciej  od dróg powiatowych , poprawia się  stan dróg gminnych. 

Poinformował, że opracowany został nowy  program  organizacji ruchu w 

mieście Kałuszyn z uwzględnieniem włączenia ruchu do dróg nadrzędnych 

powiatowych i drogi krajowej oraz rozważenia możliwości zainstalowania 

świateł na przejściach przez  ulicę Warszawską w Kałuszynie.  Stopniowo 

wymieniane są znaki drogowe. Podkreślił, że  podejmuje wszelkie działania, 

żeby poprawić stan bezpieczeństwa na drogach na terenie naszej gminy. Podał, 

że  patrole policji są prowadzone i prosił, o nasilenie jeszcze  patroli  na ulicy 

Warszawskiej w Kałuszynie, głównie przed mostem przy wjeździe do 

Kałuszyna i od strony Siedlec.    

Następnie Pan Burmistrz poinformował, że  planowana jest przebudowa 

budynku po byłej Aptece. Po wykonaniu przebudowy w budynku tym 

planowana jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki 

Komunalnej,  siedziba Karetki Pogotowia oraz Posterunek Policji na takich 

samych zasadach jak dotychczas tj. bezpłatnie. Przypomniał, iż dotację na zakup  

radiowozu dla  Komisariatu Policji  w Mrozach nasza Rada  podjęła 

jednogłośnie. W nawiązaniu do służb ponadnormatywnych  podał , że w okresie 

wakacji planowane jest wprowadzenie takich służb nad Zalewem  Karczunek. 
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Na zakończenie swojej wypowiedzi  Pan Burmistrz w imieniu własnym, 

radnych i całego społeczeństwa podziękował  Komendantowi Powiatowemu 

Policji i Komendantowi Komisariatu Policji w Mrozach  za  dobrą współpracę 

oraz zaangażowanie w pracy i życzył  nadal takiej współpracy. 

 

 Pan Komendant Powiatowy - ponownie podziękował  za zaproszenie  na 

dzisiejsze obrady oraz pozytywną ocenę pracy policji. 

 

 Pan Przewodniczący Rady  zarządził 10 minutowa przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pani Henryka Sęktas - z-ca Burmistrza  przedstawiła sprawozdanie  z 

realizacji "Programu współpracy gminy Kałuszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  

publicznego w 2014 roku - treść sprawozdania w załączeniu. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - radna z miasta Kałuszyn stwierdziła, iż 

należałoby  wznowić działalność Stowarzyszenia Orkiestra Dęta. Podała, że  

Orkiestra była wyposażona w instrumenty oraz stroje.  Orkiestra uświetniała 

wszystkie  uroczystości kościelne i gminne.  Była zdania, aby podjąć stosowne 

działania , żeby  w roku 2016  Orkiestra wznowiła swoją działalność. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - nawiązała do niewykorzystanej kwoty w 

wysokości 18 tys. zł przeznaczonej w budżecie 2014 roku na działalność 

Orkiestry  i zapytała, czy nie było możliwości  wykorzystania tych środków. 

Stwierdziła, że jeśli  Orkiestra nie wykorzystała środków, to  można było 

przeznaczyć je  dla innych np. dla Zespołu Kasianiecka.  

 

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

sprawie wznowienia działalności Orkiestry  prowadził rozmowy z Prezesem 

OSP w Kałuszynie, p. Krześniakiem Arturem oraz  Ks. Proboszczem i ustalono, 

że w połowie miesiąca maja br. zorganizowane zostanie  spotkanie, celem 

wyboru nowych  władz Stowarzyszenia "Orkiestra Dęta".  

Pan Burmistrz stwierdził, iż jest postanowienie, że Orkiestra Dęta musi być 

reaktywowana od podstaw , wykorzystując w większym zakresie dzieci  szkoły 

podstawowej  i gimnazjum  oraz nauczycieli  muzyki tych szkół.  Do 

prowadzenia  Orkiestry musi być  zatrudniona  odpowiednia osoba.  

Ponadto podał, że jeśli nie ulegnie  poprawie atmosfera w obecnej siedzibie 

Orkiestry, to jej siedziba przeniesiona zostanie do budynku szkoły. 
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 Pani Z-ca Burmistrza - nawiązując do niewykorzystanej kwoty 18 tys. zł 

przez Orkiestrę wyjaśniła, że  przeznaczenie tych środków na inny cel 

wymagałoby  zgody Rady.  Propozycja taka nie była przedstawiona Radzie,  

żeby nie zamykać Orkiestrze możliwości skorzystania z tych środków  oraz  

żeby nie było  zarzutów, że środki na działalność Orkiestry zostały zabrane.  Nie  

wykorzystanie w/w środków nie wpłynęło ujemnie na inne formy działalności.   

Na wypoczynek dzieci  wykorzystano 20 tys. zł z tego 4 tys. przekazano w 

formie dotacji . Dla Zespołu "Kasianiecka" i "Fleciki" przyznane zostały  środki 

zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości po  8 tys. zł  z przeznaczeniem 

na wypoczynek dzieci i młodzieży. 

 

Ad.pkt 8. 

 Pani Grażyna Chybicka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kałuszynie przedstawiła  ocenę zasobów pomocy społecznej za 2014 rok - treść 

informacji w załączeniu. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury 

Zdrowia i Spraw Socjalnych  poinformowała, że  komisja pozytywnie 

zaopiniowała przedstawione   materiały. Następnie na ręce Pani Kierownik OPS 

złożyła  podziękowanie wszystkim pracownikom OPS w Kałuszynie za  pracę i 

zaangażowanie. Podkreśliła, że  praca OPS   staje się coraz trudniejsza. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - zapytała, o korzyści wynikające z "Karty 

 Dużej rodziny"  i w jakiej formie z "Karty dużej rodziny" mogą korzystać 

rodziny z naszej gminy. Czy mogą  korzystać  na przykład ze zniżki w opłacie 

za przedszkole.  

 

 Pani Grażyna Chybicka - podała, że "Karta dużej rodziny" funkcjonuje 

od niedawna. Kartę taka mogą otrzymać rodziny posiadające troje i więcej 

dzieci. Następnie omówiła zasady wydawania w/w karty. 

Poinformowała, że  rodziny posiadające "Kartę dużej rodziny" mogą  korzystać  

ze zniżek  na basenu , zakupu paliwa, zakupu materiałów budowlanych jeśli  

zakłady te przystąpią do realizacji tego programu. 

Ponadto poinformowała, że na stronie internetowej  jest informacja gdzie można 

skorzystać z "Karty dużej rodziny". 

Prosiła także radnych i sołtysów, o zgłaszanie rodzin, które dotychczas nie mają 

takiej karty, a są uprawnieniu do jej otrzymania. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - w uzupełnieniu wypowiedzi Pani Kierownik 

OPS podała, że  "Karta dużej rodziny" upoważnia do zniżek w różnych 

miejscach w kraju w zakładach, które zadeklarowały udział w realizacji tego 

programu.  
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Wyjaśniła także, że  w opłacie za przedszkole w naszej gminie nie ma zniżek dla 

rodzin wielodzietnych. Natomiast w  uchwale w sprawie odpłatności za 

przedszkole  jest zapis, że  w przypadku trudnej sytuacji finansowej rodziny 

można zastosować zwolnienie z opłaty. 

 

 Pani Grażyna Chybicka - poinformowała, że OPS wystąpił z wnioskiem  

do Mazowieckiego Centrum  Opieki Społecznej  do programu "Senior - Junior" . 

Program ten zakłada pomoc w tworzeniu   Ośrodka  Wsparcia Dziennego  dla 

osób w wieku podeszłym. 

 

 Pan Burmistrz - proponował przeanalizowanie na posiedzeniach komisji, 

co można byłoby wprowadzić  w naszej gminie w ramach "Karty dużej 

rodziny", po wcześniejszym   obliczeniu  skutków finansowych  dla budżetu 

gminy.  

 

 Pani  Maria Dmowska - sołtys wsi Wity zapytała, czy becikowe w 

wysokości 1 tys. zł. przysługuje wszystkim  mamom. 

 

 Pani Grażyna Chybicka - wyjaśniła, że becikowe w wysokości 1 tys. 

przysługuje wszystkim mamom, bez względu na dochód w rodzinie. Drugi 

tysiąc zł przysługuje osobom, które kwalifikują się do otrzymania zasiłku 

rodzinnego. 

 

Ad.pkt 9. 

 Pan Burmistrz - przedstawił uzasadnienie do trzech uchwał dotyczących 

przeznaczenia do sprzedaży mienia gminnego. 

Podał, że pierwszy projekt  uchwały dotyczy przeznaczenia do sprzedaży  na 

rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Trzcianka 54  o 

powierzchni 38m2. Dotychczas w budynku tym sprzedanych zostało  dwa lokale 

mieszkalne. Do sprzedaży przeznacza się również udział w gruncie..  

Drugi projekt uchwały dotyczy także przeznaczenia do sprzedaży  na rzecz 

najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie w budynku przy Pl. 

Kilińskiego 5. W budynku tym są cztery lokale mieszkalne. Dotychczas 

sprzedany został jeden lokal. Powyższy lokal jest o  powierzchni  27,72 m2.  

Trzeci projekt uchwały dotyczy przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości 

gruntowej położonej  w Chrościcach . Nieruchomość o powierzchni 2,27 ha w 

tym 1,96 użytki rolne i 0,36 ha lasu i zakrzaczeń. O wykup nieruchomości 

wystąpił dzierżawca. Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu. 

 

Radni nie zgłosili uwag jak również pytań do przedstawionych projektów 

uchwał.  
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 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr VI/30/2015 w sprawie  

sprzedaży dotychczasowemu najemy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w 

gruncie i nieruchomości wspólnej - treść uchwały w załączeniu. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał  uchwałę Nr VI/31/2015 w 

sprawie  sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z 

udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej - treść uchwały  w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych.  

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr VI/32/2015 w sprawie 

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Chrościcach -  treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pan Burmistrz - przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn w 2015 r.  

przypomniał, że  uchwałę w powyższej sprawie Rada przyjęła na poprzednich 

obradach.  Ze względu na to, że nadzór Wojewody wniósł  uwagi do  podjętej 

uchwały, obecnie proponuje się  projekt uchwały z uwzględnieniem 

zgłoszonych uwag . 

Następnie Pan  Burmistrz przedstawił zgłoszone uwagi przez nadzór Wojewody 

tj. ; zbyt szczegółowo określono  wymagania w stosunku do przedsiębiorców , 

którzy odławiać będą bezdomne zwierzęta, brak  imiennych wykazów  tych  

przedsiębiorców  oraz schronisk, do których odłowione zwierzęta będą 

przekazywane,  brak wskazania gospodarstwa, w którym zwierzęta  będą 

przechowywane w okresie przejściowym przed przekazaniem do schroniska,  

brak imiennego wskazania lekarza wet., który będzie się opiekował zwierzętami 

oraz  zmianę określenia "koty bezdomne" na "koty wolno żyjące". 

Pan Burmistrz podał, że przesłany radnym projekt uchwały w powyższej 

sprawie uwzględnia uwagi zgłoszone przez  nadzór Wojewody. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr VI/33/2015 w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn w 2015 r. -  treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została  jednogłośnie w obecności 14 radnych.  
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 Pani Z-ca Burmistrza - przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie  wyrażenia zgody na utworzenie klasy sportowej w Publicznym 

Gimnazjum im. 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie . 

Podała, że z wnioskiem o utworzenie klasy  sportowej w roku szkolnym 

2015/2016 wystąpiła  Pani Dyrektor Gimnazjum. W wyniku przeprowadzonej 

ankiety w  śród uczniów okazało się , że  jest zapotrzebowanie na utworzenie 

klasy sportowej sekcji  "piłka siatkowa". Dodatkowe koszty związane z 

utworzeniem klasy sportowej to kwota 2.450 zł miesięcznie , przeznaczona na 

wynagrodzenie dla nauczycieli w związku ze zwiększoną ilością godzin 

wychowania fizycznego. Pani Z-ca Burmistrza poinformowała także, że na 

klasy sportowe  zwiększona jest subwencja oświatowa i w roku  2014 subwencja 

ta była wyższa o kwotę 20 tys. zł.  Po utworzeniu proponowanej obecnie klasy 

sportowej, byłaby to już trzecia klasa sportowa w Gimnazjum.  

 

 Pani Maria Bartosiak - Dyrektor Gimnazjum  w Kałuszynie  

podziękowała za udzieloną dotację na funkcjonowanie ULKS w Gimnazjum. 

Podała, że główne sekcje klas sportowych to piłka nożna i piłka siatkowa.  

Zapewniła, że klasy sportowe  realizują w pełni swój program. 

 Podziękowała rodzicom, za umożliwienie dzieciom  uczęszczania do klas 

sportowych. Podkreśliła, że w naszej gminie są warunki dla dzieci, które lubią 

aktywność fizyczną. Poinformowała , że  uczęszczanie do klasy sportowej nie 

obniża wyników nauczania uczniów.  Poinformowała także , że w okresie 

wakacji planowany jest  obóz sportowy w Kołobrzegu dla uczniów z klas 

sportowych.  Dla uczniów z rodzin ubogich będzie możliwość  udzielenia 

dotacji na ten wyjazd.  

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr VI/34/2015 w sprawie  

wyrażenia zgody na utworzenie klasy sportowej w Publicznym Gimnazjum im. 

6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie - treść uchwały w 

załączeniu.  

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pan Arkadiusz Czyżewski - Sekretarz podał, iż zgodnie z art. 25 ustawy 

o samorządzie gminnym  radnym z tytułu wykonywania mandatu przysługują 

diety.  Wysokość diet ustala Rada  w formie uchwały. Obecnie  obowiązujące  

wysokości diet uchwalone zostały w lutym 2007 roku i od tego czasu nie były 

zmieniane. W związku z tym zasadnym jest, żeby obecnie  przeanalizować  

stawki diet.  Propozycje stawek omawiane były na posiedzeniach wszystkich 

stałych komisji Rady.  Następnie przedstawił   obowiązujące stawki diet i  

obecnie proponowane  tj.: Przewodniczący Rady obecnie zryczałtowana dieta 

miesięczna  wynosi 700 zł, proponuje się 900 zł. , dieta  Wiceprzewodniczącego  

wynosi 350 zł, proponuje się 450 zł, Przewodniczący Komisji za udział i 
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przewodniczenie na posiedzeniu  obecnie dieta w wysokości 120 zł, proponuje 

się 170 zł. , dieta  radnego  za udział w sesji i posiedzeniach komisji obecnie 100 

zł, proponuje się 150 zł.  

  

 Pan Burmistrz - poinformował, że przedstawione propozycje podwyżki 

diet radnych nie wpłyną negatywnie na budżet gminy. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr VI/35/2015 w sprawie  

ustanowienia zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 

radnych  - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała  przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

Radna p. Elżbieta Gójska nie brała udziału w głosowaniu. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski -radny z miasta Kałuszyn  był zdania, że 

radny powinien wypowiedzieć się w głosowaniu czy jest za, przeciw lub 

wstrzymał się . W związku z tym należy wyjaśnić, czy obecny na sesji  radny 

może nie uczestniczyć w glosowaniu.  

 

Radna p. Elżbieta Gójska opuściła salę obrad i na sali pozostało 13 radnych. 

 

 Pan Sekretarz - wyjaśnił, że ustawa o samorządzie gminnym jak również 

statut Gminy  zakłada głosowanie "za", "przeciw" i "wstrzymuje się".  

Stwierdził także , iż nie ma  sposobu zmuszenia radnego do udziału w 

głosowaniu. 

Następnie Pan Sekretarz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie  ustanowienia zasad ustalania diet dla przewodniczących organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych - sołtysów. Podał, że na takich samych 

zasadach jak dla radnych , sołtysom  za udział w sesji Rady przysługują diety.  

Obecnie obowiązujące diety dla sołtysów uchwalone zostały w czerwcu 2007 

roku i od tego czasu nie były zmieniane.  Dlatego też , tak jak dla radnych, 

przygotowany został projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. 

Podał, że dotychczasowa dieta dla  sołtysów wynosi 70 zł, proponuje się 120 zł.  

 

 Pan Leszek Wąsowski - radny ze wsi Kluki proponował dietę dla 

sołtysów  w takiej samej wysokości  jak dieta radnych tj. 150 zł.  

 

 Pan Sławomir Strupiechowski - poparł propozycje radnego Leszka 

Wąsowskiego w sprawie wysokości diety dla sołtysów. Stwierdził, że  funkcja 

sołtysa jest  ważną funkcją we wsi. Sołtys ma wiele obowiązków  na realizację 

których poświęca swój czas. 
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 Pan Leszek Wąsowski - podał, iż zakładając, że w  roku jest sześć sesji , 

to średnio dieta radnego wzrasta o 125 zł miesięcznie. Natomiast  dieta sołtysa o 

25 zł miesięcznie. Podkreślił, iż prowizja sołtysa za zbierany podatek jest 

niewielka, ponieważ w naszej gminie są słabe gleby, za które podatek nie jest 

pobierany , część podatników opłaca podatek  bezpośrednio na konto gminy, a 

stawki podatku rolnego w naszej gminie są najniższe w powiecie. 

Stwierdził ponadto, iż jego zdaniem dieta dla sołtysów w wysokości 150 zł to 

jest minimalna  kwota i jego zdaniem powinna być jeszcze wyższa.  

 

 Pan Waldemar Mroczek - radny ze wsi Mroczki poparł propozycję 

wysokości  diety dla sołtysów w  kwocie 150 zł.  

 

 Pan Przewodniczący Rady - zwrócił się o przegłosowanie wniosku  

radnego p. Leszka Wąsowskiego w sprawie  przyjęcia diety dla sołtysów w 

wysokości 150 zł.  

 

Za przyjęciem wniosku głosowało 5 osób, przeciw 6 osób i 2 wstrzymały się od 

głosowania. 

Wniosek nie został przyjęty. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr VI/36/2015  w 

sprawie  ustanowienia zasad ustalania diet dla przewodniczących organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych - sołtysów treść uchwały w załączeniu. 

Za przyjęciem uchwały głosowało  8 osób, przeciw nikt nie głosował, 5 osób 

wstrzymało się od głosowania. 

Uchwała została przyjęta 8 głosami, przy 5 głosach wstrzymujących się.  

 

 Pani Natalia Budzyńska - sołtys wsi Budy Przytockie  podziękowała 

radnym, którzy wnioskowali  diety dla sołtysów w wysokości 150 zł.  

Stwierdziła także, iż  nie  stosowne jest zachowanie tych radnych, którzy nie 

popierają swoich wyborców. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, iż demokracja polega na tym, że  należy 

zgodzić się z większością. Stwierdził, iż podwyżki diet dla sołtysów  nie mają 

wpływu na budżet gminy.  Wyjaśnił  także, iż   podjętą uchwałę  w każdym 

czasie   Rada może zmienić.  Poinformował, że  na posiedzeniach komisji  

podczas dyskusji na temat wysokości diet dla sołtysów  zaproponowano 

podwyżkę diet  dla radnych i sołtysów w jednakowej wysokości tj. o 50 zł.  

Pan Burmistrz podkreślił, iż  dieta jest symboliczną rekompensatą  dla sołtysa, 

który odpowiedzialnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. 

 

 Pan Leszek Wąsowski - stwierdził, iż różnica w proponowanej przez 

niego  wysokości diety dla sołtysów, to tylko 30 zł. Był zdania, że sołtys ma 
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wiele więcej obowiązków niż niektórzy radni, którzy  uczestniczą w 

posiedzeniach  i tylko podnoszą rękę podczas głosowania. Podał, że radnym 

średnio miesięcznie diety  wzrosły o 125 zł , a sołtysom o 25 zł miesięcznie. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził iż nie ma przeszkód, żeby na następnych 

obradach  przedstawiony był nowy projekt uchwały w sprawie  ustalenia diet dla 

sołtysów.  Ponadto nie zgodził się z wyliczeniami radnego p. Leszka 

Wąsowskiego  dotyczącymi  podwyżki diet dla radnych i sołtysów. Podał, iż  

należy liczyć w ten sposób, że za udział w posiedzeniu radny  otrzymuje 150 zł, 

a sołtys 120 zł.  Nie należy liczyć przeciętnie miesięcznie, ponieważ nie wiemy 

ile będzie posiedzeń w roku.  Stwierdził także , iż nie należy swoimi 

propozycjami dzielić radnych i wprowadzać  niezdrową atmosferę.  

 

 Pan Leszek Wąsowski - ustosunkowując się do wypowiedzi Pana 

Burmistrza wyjaśnił, że  dlatego, żeby nie dzielić  radnych i sołtysów, Komisja 

Rolnictwa i Gospodarki większością głosów proponowała diety dla sołtysów i 

radnych w takiej samej wysokości  tj.  150 zł.  

Stwierdził ponadto, że miało być sprawiedliwie, lecz w jego ocenie 

sprawiedliwie nie jest. 

 

Na salę obrad powróciła radna p. Elżbieta Gójska i w dalszej części obrad 

uczestniczyło 14 radnych. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - sprostowała, że  z wnioskiem o zrównanie diet 

radnych i sołtysów wystąpił Wiceprzewodniczący Rady  p. Leszek Wąsowski  

już na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki. 

 

 Pan Burmistrz - podał, iż  dobrze byłoby, żeby ustalenia przyjęte na 

posiedzeniach komisji miały odzwierciedlenie w głosowaniu na sesji. 

Ponownie podkreślił, że do diet dla sołtysów można w każdej chwili wrócić.  

 

 Pan Sekretarz - przypomniał, że w miesiącu marcu i kwietniu odbyły się 

wybory sołtysów w związku z zakończeniem kadencji. W dniu 30 marca br. 

odbyło się zebranie wyborcze sołtysa wsi Chrościce. Następnego dnia po 

wyborze sołtysa, do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo podpisane przez 16 

mieszkańców tej wsi . W piśmie  mieszkańcy zarzucają  nieprawidłowości  

związane z wyborem sołtysa i wnoszą o ponowne przeprowadzenie  wyborów. 

Stosownie do zapisu  § 14 w statucie sołectwa Chrościce skargi na  wybory 

sołtysa rozpatruje Rada Miejska. W związku z tym na dzisiejszych obradach 

przedkładany jest projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 

przeprowadzenie kontroli  w powyższej sprawie. 
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 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr VI/37/2015 w sprawie 

zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w 

Kałuszynie - treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 osób,  przeciw nikt nie głosował, 1 osoba 

wstrzymała się od glosowania. 

Uchwała została przyjęta 13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.  

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie  wystąpienia z wnioskiem o nadanie Panu Marianowi Soszyńskiemu - 

Burmistrzowi Kałuszyna Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski . 

 

 Pani Elżbieta Gójska - zwróciła uwagę na to, że w odczytanej treści  

uzasadnienia do w/w projektu uchwały  ujęty jest okres działalności Burmistrza 

od roku 2001. Natomiast Pan Soszyński jest  Burmistrzem Kałuszyna  od roku 

2006.  W związku z tym zapytała, czy w odczytanym uzasadnieniu ujęty jest 

okres w okresie kiedy p. Marian Soszyński był Burmistrzem , czy również okres 

kiedy pełnił funkcję z-cy Burmistrza. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - wyjaśnił, iż w odczytanym uzasadnieniu do 

projektu uchwały w sprawie  wystąpienia z wnioskiem o nadanie Panu 

Burmistrzowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski  ujęty jest okres 

od początku pracy w Kałuszynie, również  w okresie kiedy pełnił funkcję z-cy 

burmistrza, ponieważ  wówczas  prowadził sprawy związane z realizacją 

inwestycji. 

 Następnie Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr VI/38/2015 w 

sprawie  wystąpienia z wnioskiem o nadanie Panu Marianowi Soszyńskiemu - 

Burmistrzowi Kałuszyna Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski -  

treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

Ad.pkt 10. 

 Protokół nr V/2015 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony został 

do wglądu. 

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

przyjęli protokół. 

 

Ad.pkt 11. 

 Pan Sławomir Strupiechowski - przypomniał, że Pan Burmistrz, przed 

wyjazdem w teren  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, celem 

dokonania kontroli stanu dróg,  informował, że  wykonawca linii 400KW 
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naprawił wszystkie uszkodzone podczas budowy drogi. Jednak komisja 

dokonując kontroli stanu dróg  zgłosiła wiele uwag , co do wykonanych napraw. 

Ponadto podał, że w lasach znajduje się wiele dzikich wysypisk śmieci. Zapytał, 

czy wszyscy mieszkańcy mają zawarte umowy na oddawanie śmieci.  

Proponował  rozważenie możliwości zorganizowania np. raz w roku zbiórki 

odpadów gabarytowych. Zwrócił także uwagę na dużą ilość bezpańskich psów 

w mieście Kałuszyn. Stwierdził, iż ilość bezpańskich psów  wzrasta po każdym 

dniu targowym  w naszym mieście.  

  

 Pani Zofia Gójska - sołtys wsi Wólka Kałuska zapytała,  czy naprawiona 

zostanie droga w jej wsi , która została uszkodzona podczas budowy linii 400 

KW. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku Publicznego zgłosiła, że podczas kontroli stanu dróg komisja  

stwierdziła, że przepust na drodze Groszki -Ryczyca jest uszkodzony i zagraża 

bezpieczeństwu na drodze. Poinformowała także, że w lesie na terenie wsi Budy 

Przyt.  znajduje się duże, dzikie wysypisko śmieci.  

Następnie  poinformowała, iż  członkowie OSP zwracali się do niej , aby na 

sesji Rady przypomniała, o zakazie wypalania traw.  Stwierdziła, że straty  

spowodowane pożarem z powodu wypalania traw są ogromne. Poinformowała, 

że podczas kontroli stanu dróg, komisja  przejeżdżała drogą przez las w  okolicy 

wsi Mariana , który spłonął  z powodu wypalania traw. Straty w tym lesie są 

ogromne.  

 

 Pan Waldemar Mroczek - zgłosił, że w nawierzchni  drogi powiatowej  

do wsi Milew są doły , które zagrażają bezpieczeństwu . Ponadto proponował 

rozważenie możliwości  zorganizowania zbiórki śmieci przy drogach 

powiatowych  na terenie naszej gminy. 

 

 Pani Dorota Branicka - radna ze wsi Sinołęka zapytała, czy coś się 

zmieniło w sprawie  stanu prawnego nieruchomości położonej w Sinołęce, po 

byłej zlewni mleka. 

 

 Pani Marianna Śledziewska - radna ze wsi Olszewice  zgłosiła, że 

Zarząd Dróg Powiatowych obcina  gałęzie drzew przy drogach powiatowych  i 

pozostawia je w  przydrożnych rowach  np. w kierunku wsi Olszewice. 

Poinformowała także, iż ZDP  nie  naprawił usterek przy moście na drodze do 

Olszewice, które  wcześniej zgłaszała.  

 

 Pan Sławomir Strupichowski - podziękował Panu Burmistrzowi  i 

Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej za ustawienie śmietniczek 
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ulicznych w ulicy 1-Maja. Zgłosił ponadto, że w ostatnim czasie niszczone i 

przestawiane są znaki drogowe na terenie miasta. 

 

 Pan Winnik Dariusz - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  

nawiązując do zgłoszonego wniosku w sprawie naprawy przepustu na drodze 

Groszki-Ryczyca poinformował, że powyższy przepust został już naprawiony.  

W sprawie  propozycji zorganizowania zbiórki śmieci przy drogach 

powiatowych  podał, że w każdy wtorek  śmieciarka ZGK dokonuje objazdu 

dróg na terenie gminy i zbiera przydrożne śmieci.  

Poinformował ponadto, że ZDP w pierwszej kolejności będzie  wykonywał 

naprawę nawierzchni dróg powiatowych na terenie naszej gminy, a następnie  

uporządkuje leżące w rowach gałęzie drzew. Podał, że do 15 następnego 

miesiąca prawdopodobnie prace te zostaną wykonane. 

 

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

dokonano sprawdzenia  obowiązku zawarcia umów na oddawanie śmieci. Do 

osób, które nie zawarły umowy wysyłane były upomnienia z zagrożeniem kary, 

jeśli umowa nie zostanie zawarta. Na osoby te nakładane były , zgodnie z 

uchwałą Rady Miejskiej, zwiększone  opłaty.  Obecnie tylko  pojedyncze osoby 

prywatne  nie złożyły deklaracji na oddawanie śmieci. 

Pan Burmistrz stwierdził, iż nie zrozumiałym jest zachowanie mieszkańców, 

którzy wywożą śmieci do lasu, ponieważ bez względu na ilość oddanych śmieci, 

każdy mieszkaniec ponosi jednakową odpłatność. Nawiązując do propozycji 

zbiórki odpadów gabarytowych podał, że odpady te odbierane są w każdym 

czasie  , po uprzednim zgłoszeniu. Poinformował, że  w okresie ostatnich dwóch 

lat ilość oddawanych śmieci wzrosła 10 krotnie. Stwierdził, że nasza gmina, 

jako jedyna, systematycznie sprząta drogi gminne i powiatowe na  swoim 

terenie. Zapewnił, iż zna wszystkie miejsca, w których znajdują się dzikie 

wysypiska.  Wiele śmieci  wyrzucanych w lasach na terenie naszej gminy 

pochodzi z zakładów pracy spoza naszego terenu.  Pan Burmistrz poinformował 

także, że w sprawie usunięcia śmieci w prywatnych lasach, wystąpi do 

właścicieli o ich usunięcie. Podkreślił, iż największy problem w sprawie 

oddawania śmieci jest ze świadomością mieszkańców.  

W sprawie gałęzi leżących przy drogach powiatowych poinformował, że ZDP w 

następnym tygodniu uprzątnie je. Natomiast drobne naprawy nawierzchni  

bitumicznej dróg powiatowych będą sukcesywnie wykonywane.  

Nawierzchnia drogi we wsi Wólka Kałuska  wyremontowana będzie przy 50% 

udziale środków firmy realizującej linię 400KW. W sprawie tej podpisane jest 

już  porozumienie.  

Zniszczone znaki drogowe , w koniecznych przypadkach są wymieniane. 

Stwierdził także , że w roku bieżącym należy rozpocząć  wymianę  części 

znaków  na  trasach dojazdowych np. nad "Zalew Karczunek". 
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 W sprawie  wypalania traw cały czas trwa akcja informująca o zakazie 

wypalania traw. W ostatnim czasie zmniejszyła się ilość podpaleń. 

 

 Pani Anna Gujska - sołtys wsi Ryczołek zgłosiła potrzebę ustawienia 

drugiej wiaty przystankowej, za pętlą autobusową . 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, iż  są trudności techniczne z ustawieniem 

drugiej wiaty przystankowej w Ryczołku. Rozważana jest możliwość ustawienia 

wiaty w tym miejscu o mniejszych rozmiarach. 

 

 Pan Waldemar Mroczek - zgłosił, że przy  drodze powiatowej do 

Wierzbna  w okolicy wsi Wity znajduje się uschnięte drzewo, które powinno 

być  usunięte. Zaznaczył, iż drzew takich przy w/w drodze jest więcej. 

 

 Pan Burmistrz - podał, iż  są decyzje na wycinkę powyższych drzew. 

 

 Pani Maria Dmowska - sołtys wsi Wity wyjaśniła, że  drzewa, o których 

mowa , to są te drzewa, które nie zostały usunięte  przez właścicieli pól 

przyległych do pasa drogowego , a którzy zobowiązali się do ich usunięcia. 

 

 Pan Stanisław Wąsowski - sołtys wsi Żebrówka zapytał, czy naprawiony 

będzie mostek na drodze w jego wsi. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że we wsi Żebrówka  kompleksowo wykonana 

zostanie naprawa nawierzchni drogi i mostku. 

 

 Pani Barbara Mroczek - zapytała, czy we wsi Wąsy ustawione zostaną  

bramki na boisku. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że bramki już  są . Należy  tylko  przewieźć je  i 

ustawić.  

 

 Pan Leszek Wąsowski - stwierdził, że uszkodzone drogi po budowie linii 

400 KW są źle naprawione. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że jeśli są uwagi co do naprawy dróg po budowie 

linii 400KW, to prosił o ich zgłaszanie do Urzędu  z podaniem informacji, o 

którą konkretnie drogę chodzi i co należy naprawić. Wówczas uwagi te przekaże 

wykonawcy linii 400KW.  

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał pismo p. Krystyny Kołak - treść 

pisma w załączeniu. 
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 Pan Burmistrz - zaprosił zebranych do udziału w obchodach Święta 3 -

Maja i przedstawił porządek uroczystości. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski - proponował  zwiększenie ilości  

wywieszanych flag w mieście Kałuszyn. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że w roku bieżącym  zwiększono ilość ulic, na 

których wywieszane będą flagi. 

 

Ad.pkt 11. 

 Pan Przewodniczący Rady - wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął  VI obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Na tym o godzinie 14,45 obrady zakończono. 

 

 

 
Protokołowała: 

D.Rosołowska 
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