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Protokół nr XXVI/2017 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie , odbytych w dniu 7 lutego 2017 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.  

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 11,oo. 

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

osób. Nieobecna usprawiedliwiona radna p. Elżbieta Gójska. 

W obradach uczestniczyli także p. Henryka Sęktas – Z-ca Burmistrza, p. 

Arkadiusz Czyżewski – Sekretarz i p. Maria Bugno – Skarbnik, p. Zbigniew 

Pucelak – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Maz., p. Leszek 

Murawski – Komendant Komisariatu Policji w Mrozach i p. Piotr Gaładych – 

Kierownik Posterunku Policji w Kałuszynie. 

Ponadto w obradach uczestniczyli : p. Anna Andrzejkiewicz – Dyrektor Biblioteki 

w Kałuszynie, p.Marek Pachnik – członek Zarządu Rady Powiatu Mińskiego i 

jednocześnie Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Kałuszynie, p. Renata Roguska – 

Dyrektor Przedszkola w Kałuszynie, p. Dariusz Winnik – Dyrektor Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie i p. Bożena Raciborska – Dyrektor Żłobka 

w Kałuszynie oraz sołtysi wsi: Abramy, Budy Przyt., Chrościce, Falbogi, Garczyn 

Mały, Garczyn Duży, Gołębiówka, Kluki, Milew, Mroczki, Nowe Groszki, Patok, 

Piotrowina, Przytoka, Stare Groszki, Sinołęka,  Szembory, Szymony, 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. 

  Pan Przewodniczący Rady – podał, że od Pana Burmistrza  wpłynął 

wniosek o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad  punktu „ podjęcie 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obrębie B, uchwalonego 

przez Radę Miejską w Kałuszynie uchwała nr XXII/190/2013 z dnia 27 września 

2013 roku  /Dz.Urz.Woj. Maz. z 2013 r, poz. 10000/. Następnie zwrócił się do 

Pana Sekretarza , o przedstawienie uzasadnienia wniosku. 

 

 Pan Sekretarz – podał, że  po  posiedzeniach komisji wpłynął wniosek o 

wprowadzenie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta 
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Kałuszyn w obrębie B w zakresie wysokości zabudowy i określenia miejsc 

parkingowych. Podał także, iż szczegóły dotyczące projektu w/w uchwały omówi  

przed jej głosowaniem. 

 

Radni nie zgłosili innych propozycji do porządku obrad. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie wprowadzenia 

do porządku obrad punktu podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Kałuszyn w obrębie B, uchwalonego przez Radę Miejską  w Kałuszynie 

uchwałą nr XXII/190/2013 z dnia 27 września 2013 roku /Dz.Urz.Woj.Maz. z 

2013 r., poz. 10000/. 

 

W głosowaniu jawnym propozycja przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał proponowany porządek obrad z 

uwzględnieniem przyjętej zmiany i 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 publicznego  na ternie Gminy Kałuszyn w 2016 roku. 

6. Informacja o pracy stałych komisji Rady w roku 2016. 

7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

   zwierząt. 

8.Podjecie uchwał w sprawach: 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 

 Zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

 Udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji  celowej na rzecz Powiatu 

Mińskiego 

 Projektu dostosowania sieci szkół  podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego wprowadzonego ustawa – Prawo oświatowe 

 Ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

specjalności i formy kształcenia na które dofinasowanie może być przyznane 

 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 r. 
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 Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta  Kałuszyn w  obszarze B 

 Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  miasta Kałuszyn w obszarze A 

 Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B, uchwalonego przez Radę 

Miejską w Kałuszynie uchwałą nr XXII/190/2013 z dnia 27 września 2013 

roku /Dz.Urz.Woj.Maz. z 2013 r., poz. 10000/ 

9. Przyjęcie protokołu XXV/2016 z poprzednich obrad Rady. 

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11.Zamkniecie obrad. 

 

W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad przyjęty został 

jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pani Z-ca Burmistrza – przekazała pozdrowienia od Pana Burmistrza dla 

obecnych na obradach. Poinformowała, że Pan Burmistrz obecnie przebywa w 

szpitalu. Ponadto poinformowała, że w dniu wczorajszym w naszym Gimnazjum  

odbyła się piąta edycja  „dyktando z języka niemieckiego”. W dyktandzie tym 

uczestniczyła Pani Prezydentowa. Pani Prezydentowa spotkała się także z 

przedstawicielami  samorządu. W spotkaniu tym uczestniczyła ona,  Pan 

Przewodniczący Rady, Pan Sekretarz, Dyrektor Szkoły Podstawowej, 

przedstawiciele Zamku Królewskiego, którzy współpracują z naszymi szkołami, 

Wiceminister Edukacji Narodowej , Mazowiecki Kurator Oświaty i Ks. Prefekt 

Parafii w Kałuszynie.  

Ponadto Pani Z-ca Burmistrza  przedstawiła przebieg spotkania z Panią 

Prezydentową. Poinformowała także, że   Pani  Prezydentowa przybyła    na 

zaproszenie Pani Dyrektor Gimnazjum do uczestnictwa w dyktandzie z języka 

niemieckiego. Pani Z-ca Burmistrza podziękowała Pani Dyrektor Gimnazjum za 

zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie spotkania z  Panią Prezydentową.  

 

 Pan Waldemar Mroczek – radny ze wsi Mroczki zapytał, dlaczego  nie 

była podana informacja o tym, że w Gimnazjum będzie Pani Prezydentowa. Jego 

zdaniem informacja ta była raczej wyciszana. Poinformował także, że on powitał 

Panią Prezydentową , a posadzony został, że jest członkiem KOD.  
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 Pani Maria Bartosiak – Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła, iż informowała 

radnego p. Waldemara Mroczka o tym, że to pracownicy BOR ustalają zasady 

spotkania. Podała, że Radę Miejską reprezentował Pan Przewodniczący i 

przeprosiła, że nie mogła zaprosić wszystkich radnych.  

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – radny z miasta Kałuszyn zapytał, jakie 

są osiągnięcia naszych uczniów z dyktanda. 

 

 Pani Dyrektor  - podała, że jedna uczennica naszej szkoły została 

wyróżniona i jedna zajęła trzecie miejsce. Poinformowała także, że  szkoła 

przygotowywana była już od dłuższego czasu do wizyty Pani Prezydentowej.   

 

 Pani Z-ca Burmistrza – przedstawiła informację z działalności burmistrza 

w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej – treść informacji 

w załączeniu. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – radna ze wsi Olszewice i jednocześnie 

sołtys tej wsi  zapytała, czy otrzymaliśmy już  środki na przebudowę drogi w 

Patoku , czy wnioski będą dopiero rozpatrywane.  

 

 Pani Z-ca Burmistrza – podała, że wnioski o środki na drogi zostały 

dopiero złożone i będą rozpatrywane.  

 

 Pani Marianna Śledziewska – zapytała, czy informacja o realizacji 

inwestycji, która podana jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, 

realizowane będą za środki Gminy. 

 

 Pai Z-ca Burmistrza – podała, że powyższe inwestycje realizowane będą 

przez PGN, ponieważ Gmina wydaje decyzje o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, informacja taka  podawana jest do wiadomości mieszkańców.  

 

 Pani Z-ca Burmistrza – podła, że z okazji 600-lecia Kałuszyna  dla osób 

szczególnie zasłużonych dla gminy nadawane były  różne wyróżnienia. Ponieważ 

Pani Ewa Standziak   nie uczestniczyła w uroczystej sesji Rady Miejskiej, na 

której wręczane były wyróżnienia, na dzisiejszych obradach chciała podziękować  

Pani Ewie Standziak za zaangażowanie i wkład pracy  w rozwój naszej gminy 

oraz  lokalnej społeczności . 

Następnie Pani Z-ca Burmistrza wraz z Panem Przewodniczący Rady  wręczyli 

Pani Ewie Standziak statuetkę oraz list gratulacyjny.  
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 Pani Ewa Standziak –podziękowała Radnym, Panu Przewodniczącemu 

Rady , Panu Burmistrzowi  za współpracę w minionych 20 latach.  

 

Ad.pkt 5. 

 Pani Z-ca Burmistrza – podała, że stan bezpieczeństwa publicznego na 

terenie naszej gminy w roku 2016 jest głównym tematem dzisiejszej sesji. Temat 

ten  omawiany był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego Rady Miejskiej. Wszyscy radni otrzymali na piśmie materiały na 

w/w temat. 

Następnie udzieliła głosu Panu Kierownikowi Posterunku Policji w Kałuszynie. 

 

 Pan Piotr Gaładych – przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i 

porządku publicznego na terenie miasta i gminy Kałuszyn w 2016 roku – analiza 

w załączeniu. 

 

 Pan Waldemar Mroczek – na ręce Pana Komendanta złożył 

podziękowanie Policji  za  wkład pracy , szczególnie dla Pana Dzielnicowego w 

Kałuszynie za pomoc w likwidacji stada psów we wsi Mroczki. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – nawiązała do wniosku Rady dotyczącego 

utworzenia Komisariatu Policji w Kałuszynie oraz zwiększenia obsady i zapytała, 

czy jest coś wiadome w tej sprawie. 

Podziękowała także Policji za to, że dba o bezpieczeństwo mieszkańców na 

terenie naszej gminy.  

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – Radny z miasta Kałuszyna z-ca 

Przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady 

Miejskiej zapytał, jakie należy podjąć działania w celu zmniejszenia ilości 

wypadków na drodze A2 w okolicy zjazdu na drogę  do Węgrowa. Stwierdził, że 

w miejscu tym często występują poważne wypadki drogowe, głównie z powodu  

nadmiernej prędkości  pojazdów. Proponował, rozważenie możliwości ustawienia 

w miejscu tym radaru lub dodatkowego oznakowania. 

 

 Pan Zbigniew Pucelak – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w 

Mińsku Mazowieckim  stwierdził, iż Komenda Powiatowa Policji ocenia gminę 

Kałuszyn, jako gminę spokojną. Tak też wynika z przedstawionej statystyki , 

przez Pana Kierownika Posterunku Policji w Kałuszynie. Zapewnił, że 

Posterunek Policji w Kałuszynie będzie w dotychczasowej formie. Poinformował, 

że na wniosek Pana Burmistrza obsada Posterunku zwiększona została o jeden 

etat w służbie patrolowo – interwencyjnej. Obecnie jest pełna obsada. Od 15 
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lutego obecnie p.o. Kierownika Posterunku Pan  Piotr Gaładych  będzie 

Kierownikiem.  

Nawiązując do  wypadków drogowych  na drodze A2  przyznał, że w w/w miejscu 

często występują wypadki drogowe. Stwierdził także, iż Policjanci z Ruchu 

Drogowego na terenie gminy Kałuszyn często prowadzą patrole. Zapewnił, że 

ilość patroli drogowych na terenie gminy Kałuszyn nie  zostanie zmniejszona  i 

zwrócona zostanie  szczególna  uwaga na skrzyżowanie drogi do Węgrowa.  

 

 Pani Barbara Dmowska – radna z miasta Kałuszyn zapytała, jakie 

działania należałoby podjąć w sprawie wyegzekwowania obowiązku odśnieżania 

chodników przy prywatnych posesjach oraz przy budynkach użyteczności 

publicznej w mieście Kałuszyn. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza – wyjaśniła, iż  egzekwowanie obowiązku 

odśnieżania chodników  należy do Gminy. Informacja o obowiązku odśnieżania 

chodników przyległych do posesji rozplakatowana została na terenie miasta oraz 

umieszczona na stronie internetowej Urzędu. Stwierdziła także, iż stosowanie kar 

finansowych za nie wywiązywanie się z obowiązku odśnieżania chodników, 

byłoby w wielu przypadkach ,znacznym  obciążeniem dla własciciela posesji. 

 

 Pani Władysława Mirosz- radna z miasta Kałuszyn w nawiązaniu do 

informacji przedstawionej  przez Pana Kierownika Posterunku Policji w 

Kałuszynie  zapytała, czy zwiększona zostanie ilość etatów w Posterunku Policji  

w Kałuszynie. 

 

 Pan  – podał, że od stycznia br. zwiększona została obsada w Posterunku 

Policji w Kałuszynie o jeden etat. 

 

 Pani Władyslawa Mirosz – poinformowała, że w mediach podawane są 

informacje, że są udzielane dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

na remonty Posterunków Policji i zapytała, czy nasza gmina za pośrednictwem 

Policji mogłaby ubiegać się o takie środki, ponieważ planowany jest remont 

budynku, do którego przeniesiony zostanie Posterunek Policji.  

 

 Pan Zbigniew Pucelak – podał, że Komenda Powiatowa w Mińsku 

Mazowieckim nie jest dysponentem środków finansowych. Z wnioskiem w tej 

sprawie należałoby zwrócić się do Komendy Stołecznej Policji. Stwierdził także, 

że obecna siedziba Posterunku Policji w Kałuszynie wymaga remontu. 
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Następnie poinformował o  możliwości korzystania z krajowej mapy 

bezpieczeństwa oraz z aplikacji „Moja Komenda”. Zachęcał także do odbywania 

spotkań z dzielnicowym np. podczas zebrań mieszkańców, czy Rad Sołeckich.  

 

 Pani Z-ca Burmistrza –poinformowała, iż Pan Burmistrz  wielokrotnie 

informował, że po wykonaniu  przebudowy budynku po byłej Aptece, siedziba 

Posterunku Policji przeniesiona zostanie do tego budynku . 

Następnie podziękowała za dotychczasową współpracę i życzyła dalszej  owocnej 

współpracy Gminy z Policją. Zachęcała także,  aby mieszkańcy współpracowali  

z Policją i na bieżąco zgłaszali każde zdarzenie.  

 

 Pan Piotr Gaładych -  poinformował, iż istnieje możliwość wykonania 

bezpłatnie oznakowania rowerów i apelował o wykonanie takiego oznakowania.  

Oznakowanie wykonuje Posterunek Policji.  

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – proponował rozpropagowanie 

informacji , żeby osoby poruszające się rowerami  używali  kamizelek 

odblaskowych lub innych odblasków, ponieważ w godzinach wieczornych 

rowerzyści nie są widoczni na drodze.  

Następnie  jako Z-ca Przewodniczącego  Komisji bezpieczeństwa podziękował 

funkcjonariuszom Policji  za współpracę i wyraził zadowolenie ze stanu 

bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej gminy.  

 

 Pan Zbigniew Pacuła- stwierdził iż istnieje obowiązek stosowania przez 

rowerzystów kamizelek odblaskowych  oraz odpowiednie oświetlenie roweru. 

Zachęcał do przestrzegania tego obowiązku dla własnego bezpieczeństwa. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – podziękował funkcjonariuszom Policji za 

dotychczasowa współpracę i udział w dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. 

 

Następnie zarządził 10 min. przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady.  

 

Ad.pkt 6. 

 Radni  ustalili, że informacje z podsumowania pracy komisji za 2016 rok 

przekazane zostaną   na piśmie do protokołu bez ich odczytywania.  

 

Ad.pkt 7.Pani Z-ca Burmistrza – przedstawiając uzasadnienie do  projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
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zapobiegania bezdomności podała, że projekt powyższej uchwały opiniowany był 

przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwo  Opieki nad Zwierzętami, 

Pogotowie dla Zwierząt oraz Koła Łowieckie . 

Następnie  omówiła zapisy Programu. Podała także , że podejmowane są 

działania, w kierunku ograniczenia oddawania bezdomnych psów do schroniska, 

poprzez  pozyskanie osób do adopcji psów. W roku 2016 adoptowanych było 

dziewięć psów . 

Następnie Pani Z-ca Burmistrza  poinformowała, że na rok 2016 na odławianie 

bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich w schronisku planowana jest kwota 

15.000,00 zł, na sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt 3.000,00 zł, na 

usypianie ślepych miotów 1.000,00 zł, na opiekę nad kotami wolno żyjącymi 

1.000,00 zł. W roku 2016 koszt realizacji powyższego Programu wyniósł  

23.800,00 zł.  

 

 Pani Marianna Wocial – radna z miasta Kałuszyna zapytała gdzie i kiedy 

odbędzie się szczepienie psów w mieście Kałuszyn.  

 

 Pani Z-ca Burmistrza – podała, że harmonogram szczepień psów  w 

poszczególnych miejscowościach jest  ustalony i szczepienia są już w trakcie 

realizacji. W mieście Kałuszyn szczepienie psów zaplanowane jest na dzień  10 i 

17 lutego br. na posesji p. Stanisława Przybyłko  ulica Zawoda 9 w godzinach 

7,30 -15,30.Kto w w/w terminie nie zaszczepi psa, wówczas we własnym zakresie 

będzie  obowiązany dowieść psa  do Lecznicy Wet. w  Mrozach. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXVI/182/2017 w 

sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2017 rok – 

treść uchwały w załączeniu.  

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych.  

 

Ad.pkt 8. 

 Pani Skarbnik – łącznie przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmiany WPF na lata 2017-2023 oraz zmian w budżecie gminy na 2017 r.  

Pani Skarbnik podała, iż  proponowane zmiany związane są z następną 

proponowaną uchwałą w sprawie przekazania dotacji celowej na rzecz Powiatu 

Mińskiego. 

Przypomniała, że w  budżecie gminy na 2017 rok w załączniku inwestycyjnym 

ujęte było zadanie , budowa chodnika i sieci wodociągowej, w ulicy Mostowej w 
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Kałuszynie. Plan  zakładał finansowanie w/w inwestycji środkami gminy w 

wysokości 250.000,00 zł i 100.000,00 zł dotacji Starostwa, na przebudowę 

chodnika w tej ulicy. Obecnie Starosta Miński poinformował, że Zarząd 

Starostwa przyjął do realizacji przebudowę chodnika  w ulicy Mostowej w 

Kałuszynie i wystosował pismo w tej sprawie. Następnie Pani Skarbnik odczytała 

treść pisma Starosty Mińskiego. W związku z tym należy zmienić montaż 

finansowy powyższego zadania polegający na zmniejszeniu kwoty 250.000,00  na 

przebudowę chodnika i sieci wodociągowej w ulicy Mostowej i pozostawić kwotę 

150.000,00 zł. Natomiast 100.000,00 zł przekazać na rzecz Powiatu Mińskiego. 

Całość spraw związanych z przebudową chodnika w ulicy Mostowej  wykonywał 

będzie Powiat.  

W związku z proponowanym udzieleniem dotacji na rzecz Powiatu Mińskiego na   

przebudowę chodnika w ulicy Mostowej, zmiany te należy uwzględnić w WPF i 

budżecie gminy na 2017 r. – podała Pani Skarbnik i omówiła proponowane 

zmiany w WPF i budżecie gminy na 2017 rok. 

 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej propozycji zmiany WPF i budżecie 

gminy na 2017 rok oraz udzielenia dotacji  na rzecz Starostwa Mińskiego. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXVI/183/2017 w 

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

uchwały  załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie  w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady -   odczytał uchwałę nr XXVI/184/2017 w 

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

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych.     

 

 Pan Przewodniczący Rady  - odczytał uchwałę Nr XXVI/185/2017  w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu 

Mińskiego – treść uchwały w załączeniu.   

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 
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 Pani Z-ca Burmistrza – podała, że od 1 września 2019 roku wchodzi w 

życie reforma oświaty. W roku tym uczniowie klas szóstych  staną się uczniami 

klasy siódmej szkoły podstawowej, ponieważ  od  września 2019 roku gimnazja 

przestają funkcjonować. W związku z reforma oświaty  samorządy gmin w 

pierwszej kolejności podejmują uchwały w sprawie sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów dostosowujących do  nowego ustroju szkolnego wprowadzonego 

ustawą – prawo oświatowe. 

Następnie Pani Z-ca Burmistrza poinformowała, że  obecnie przedstawiany 

projekt uchwały, po jego podjęciu, przekazany zostanie do zaopiniowania   przez 

Kuratora Oświaty. Po  zaopiniowaniu uchwały, uchwała ponownie wróci do 

samorządu i w terminie do końca marca br. samorząd będzie obowiązany do 

podjęcia właściwej uchwały. Poinformowała, że na terenie naszej gminy  

funkcjonuje jedna szkoła podstawowa i szkoła filialna w Chrościcach dla klas 1-

3. Następnie odczytała zapisy proponowanego  projektu uchwały. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXVI/186/2017 w 

sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego  wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza – przedstawiając projekt uchwały w sprawie  

ustalenia na rok 2017  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności 

i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane  podała , że 

powyższa uchwała uchwalana jest na  rok budżetowy. Przedstawiany projekt 

uchwały przygotowany został w porozumieniu z dyrektorami placówek 

oświatowych i zaopiniowany przez ZNP. Wyodrębnienie środków na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli jest obowiązkowe  w wysokości 1% 

planowanego funduszu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  

 

Radni nie zgłosili uwag jak również pytań. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXVI/187/2017 w 

sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia  nauczycieli oraz 
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specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane – 

treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych.  

 

 Pani Z-ca Burmistrza – omówiła zapisy Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2017 r.  Program uchwalany jest corocznie. Przedstawiła cele i założenia 

Programu oraz oczekiwane zmiany zawarte w  Programie. 

Następnie przedstawiła i omówiła  przewidywane zadania i sposób ich realizacji. 

Zadania programu będą finansowane ze środków pochodzących z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i na rok 2017 środki 

te zaplanowane  są w wysokości 130.000,00 zł.  

 

 Pan Przewodniczący Rady -  odczytał uchwałę nr XXVI/188/2017 w 

sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Sekretarz – przedstawił łącznie uzasadnienie do projektów uchwał 

dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn. 

Podał, że pierwsza proponowana uchwała dotyczy  uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kałuszyn w 

obszarze B. Przypomniał, że  11 sierpnia 2016 roku Rada podjęła uchwałę w 

sprawie przystąpienia do zmiany tego planu w zakresie  obszaru B. Z wnioskiem 

o wprowadzenie zmiany wystąpiła firma LIDL. Wniosek dotyczył zmiany kąta 

minimalnego  spadku dachów dla terenu  zabudowy usługowej lub obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonych symbolem 2 U/P. Wniosek 

uzasadniony był tym, że forma LIDL jest w trakcie opracowywania dokumentacji  

na budowę budynków handlowych i obecne zapisy w naszym planie są zbyt 

restrykcyjne dla  ich potrzeb. Proponowana zmiana polega na zmianie zapisu , że 

minimalny spadek dachów przy dachach  pogrążonych lub dachach jedno, 

dwuspadowe, dwuspadowe z naczółkami lub wielospadowe o spadkach 

głównych połaci , dotychczas był zapis od 3 do 45 stopni, obecnie proponuje się 

od 1 do 45 stopni.  Proponowany projekt zmiany planu wyłożony był do wglądu 

w okresie od 15 grudnia 2016 r. do 4 stycznia 2017 roku. W ustawowym terminie 



12 
 

tj. w ciągu 14 dniu od wyłożenia proponowanej zmiany do wglądu, do Urzędu 

Miejskiego  nie wpłynęła żadna  uwaga. Koszt wprowadzenia zmian pokrywa 

firma LIDL. 

 Drugi projekt uchwały dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w 

obszarze A, uchwalonego przez Radę Miejską w Kałuszynie uchwałą nr 

XVI/106/2012 z dnia 24 października 2012 roku /Dz.Urz.Woj.Maz. z 2012 r. poz. 

7196. Proponowana uchwała   inicjuje  wprowadzenie zmian i dotyczy  obszaru 

A. Wnioskodawcą wprowadzenia zmiany jest  firma TOPAZ i firma LIDL. Firma 

TOPAZ wnioskuje zmianę przeznaczenia terenu  za pawilonem handlowym od 

strony ulicy Mickiewicza, ponieważ planuje w miejscu tym uruchomienie myjni 

samochodowej. Koszty związane z wprowadzeniem zmiany pokrywa firma 

TOPAZ. 

Drugi wniosek o wprowadzenie zmiany wpłynął od formy LIDL. Działki LIDL-

a, na której LIDL  planuje  realizację inwestycji znajdują się w obszarze A i 

obszarze B. W związku z tym LIDL wnioskuje wprowadzenie zmiany polegającej 

na ujęciu  zapisów określających miejsca postojowe oraz  określenia „centrum 

dystrybucyjne” i określenie wysokości budynków. Dotychczas dla obszaru A plan 

przewiduje maksymalną  wysokość budynków  13 m z dopuszczeniem wysokości 

do 20 m. Obecnie proponuje się zapis  o treści „dla budynków usługowych, 

usługowo-mieszkalnych  proponuje się wysokości do 13 m, dla budynków 

produkcyjnych, składów i magazynów oraz centrów dystrybucyjnych do 20 m. 

Koszty wprowadzenia zmian pokrywa firma LIDL.  

Trzeci projekt uchwały , który wprowadzony został do porządku dzisiejszych 

obrad dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kałuszyn obszarze B, uchwalonego przez Radę Miejską w 

Kałuszynie uchwałą nr XXII/190/2013 z dnia 27 września 2013 roku. 

Proponowane zmiany dotyczą zmian wcześniej omówionych polegające na 

ujednoliceniu zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego w obszarze A 

i obszarze B tj. wprowadzeniu definicji „centrum dystrybucyjnego” oraz 

zwiększenie wysokości zabudowy. Koszty zmian pokrywa  firma LIDL. 

 

Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do przedstawionego uzasadnienia do 

projektów uchwał dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kałuszyn.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXVI/189/2017 w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B – treść uchwały w załączeniu. 
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W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady  - odczytał uchwałę Nr XXVI/190/2017 w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A, uchwalonego  przez radę Miejską 

w Kałuszynie uchwałą nr XVI/106/2012 z dnia 24 października 2012 roku 

/Dz.Urz.Woj. Maz. z 2012 r., poz. 7196/ - treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXVI/191/2017 w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B, uchwalonego 

przez Radę Miejską w Kałuszynie uchwała nr XXII/190/2013 z dnia 27 września 

2013 roku /Dz.urz.Woj.Maz. z 2013 r., poz. 10000/ - treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

Ad.pkt 9. 

 Protokół nr XXV/2016 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 10. 

 Pani Barbara Dmowska – zapytała, czy byłaby możliwość, żeby ZGK  

odśnieżał wszystkie chodniki w mieście, ponieważ posiada  mały pług do 

odśnieżania. Stwierdziła, że na wszystkich ulicach w mieście chodniki nie są 

prawidłowo odśnieżone.  Prosiła także, aby  podczas odśnieżania ulic przez ZGK, 

nie zasypywane były chodniki, ponieważ posesje w mieście Kałuszyn są 

niewielkie . W związku z tym  właściciele posesji  nie mają możliwości usunięcia 

śniegu z chodnika przyległego do posesji. Proponowała także rozważenie 

możliwości wprowadzenia odpłatności za odśnieżanie chodników.  

 

 Pani Władysława Mirosz – zgłosiła, że przy ulicy Mostowej 6 i 4 , przy 

moście, znajdują się budynki komunalne . W miejscu tym ulica nie jest 

posypywana pisakiem. Wnioskowała, aby w miejscu tym zwrócić szczególną 
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uwagę podczas posypywania ulic pieskiem, ponieważ miejsce to jest 

niebezpieczne  z tego względu, że   podczas gołoledzi pieszy może wpaść do rzeki. 

Była zdania, że w miejsce to powinno być   zabezpieczone. 

Ponadto prosiła, o posypywanie  pisakiem skrzyżowania ulicy Mickiewicza  z  ul. 

Mostową, Mostowej z ulica Trzcianka i ulicy Zawoda z ulica Mostową.  

 

 Pani Z-ca Burmistrza – ustosunkowując się do głosów w dyskusji podała, 

że w dniu dzisiejszym dokonała  oględzin ulic w mieście i dróg na terenie gminy. 

Stwierdziła, że w centrum miasta ulice i chodniki są  odśnieżone i posypane 

pieskiem. ZGK dobrze wywiązuje się  z utrzymania przejezdności dróg. 

Na niebezpieczny odcinek ulicy Mostowej przy moście zwrócona zostanie uwaga 

na ten problem. Ponadto była zdania, iż  nie ma możliwości, żeby przy 

odśnieżaniu ulic śnieg nie był częściowo zepchnięty na  chodnik. 

Stwierdziła także, że jeśli Rada zdecyduje o zwiększeniu środków na utrzymanie 

ulic , to zlecone zostanie ZGK wywożenie śniegu z ulic. 

 

 Pani Zdzisława Wąsowska – sołtys wsi Milew  podała, że w dniu 

dzisiejszym drogą powiatową do Milewa jechała piaskarka, lecz nie posypywała 

drogi. 

 

 Pani Z-ca  Burmistrza – wyjaśniła, że całe drogi nie są posypywane 

pisakiem. Posypywane są miejsca  szczególnie niebezpieczne. 

 

 Pani Marianna Wocial – podała, że skrzyżowanie ulicy Żeromskiego z 

ulicą Mickiewicza nie jest posypywane piaskiem. 

 

 Pan Dariusz Winnik – dyrektor ZGK  nie zgodził się z wypowiedziami , 

że ulice i skrzyżowania ulic w mieście Kałuszyn nie są posypane pisakiem. 

Stwierdził, że wszystkie ulice w mieście Kałuszyn są posypywane pisakiem .  

Zgłoszone  na dzisiejszych obradach skrzyżowania ulic także posypane są 

piaskiem. Poinformował także, że jeśli temperatura  spada poniżej 5-6 stopni, to 

nie celowym jest posypywanie, ponieważ  przy takiej temperaturze sól nie 

rozpuszcza lodu.  

 

 Pan Jerzy Grabowski -  przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Siedlcach  przekazał  informacje dla rolników  dotyczącą  restrukturyzacji małych 

gospodarstw  rolnych.  

Ponadto zaprosił do udziału w szkoleniu  rolników , na temat zrównoważonego 

nawożenia produkcji roślinnej, które odbędzie się w dniu 14 lutego br. o godz. 

10,oo w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.    
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 Pan Stanisław Wąsowski -  sołtys wsi Żebrówka  zapytał w sprawie 

budowy oświetlenia drogowego w jego wsi.     

 

 Pani Władysława Mirosz – zapytała, czy jest coś wiadome w sprawie  

instalacji fotowoltanicznych.  

 

 Pani Z-ca Burmistrza – w sprawie  oświetlenia ulicznego we wsi 

Żebrówka  podał, że lampy zostały zainstalowane na słupach, które stanowią 

własność Rejonu Energetycznego.  Odbiór oświetlenia wybudowanego przez 

Gminę jest uzależnione od odbioru wcześniej wykonanego oświetlenia. 

Przypomniała, że  oświetlenie we wsi Żebrówka została zapisane na rok 2017 jako  

środki niewygasające. Termin realizacji tych środków  upływa z końcem miesiąca 

czerwca br.     

W sprawie instalacji urządzeń fotowoltanicznych Pani Z-ca Burmistrza podała, 

że  złożone wnioski o pozyskanie środków   przeszły  ocenę formalną. Kolejnym 

etapem będzie  ocena merytoryczna , która polega na  przyznaniu punktów 

poszczególnym wnioskom. Wnioski najwyżej punktowane  zostaną 

zakwalifikowane do udzielenia dotacji.    

 

Ad.pkt 11. 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął XXVI obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie.      

 

 

Na tym o godz. 13,30 obrady zakończono. 

 

 
 

Protokołowała: 

D.Rosołowska 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 


