
Protokół Nr XXI/2016 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 28 września 2016 

roku w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 11.oo. 

Obecni na obradach według załączonej listy obecności – 14 radnych na ogólny 

stan Rady 15 osób. 

Nieobecny usprawiedliwiony radny p. Waldemar Mroczek. 

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

Sęktas – Zastępca Burmistrza, p. Arkadiusz Czyżewski – Sekretarz i p. Maria 

Bugno – Skarbnik Miejski. 

Ponadto w obradach udział wzięli : p. Maria Bartosiak – Dyrektor Gimnazjum w 

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

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, p. Anna Andrzejkiewicz – Dyrektor 

Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, p. Grażyna Chybicka – Kierownik OPS w 

Kałuszynie, p. Krystyna Sadoch – wz. Dyrektora ZGK, p. Agnieszka Gałązka – 

Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie oraz sołtysi wsi : Abramy, Chrościce, Falbogi, 

Garczyn Mały, Gołębiówka, Kluki, Leonów, Milew, Mroczki, Nowe Groszki, 

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 – odczytał proponowany porządek obrad : 

1. otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności, 

2. uchwalenie porządku obrad, 

3. interpelacje, 

4. informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz 

uchwał Rady Miejskiej, 

5. przyjęcie informacji z realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy 

Kałuszyn w roku szkolnym 2015/2016, 

6. informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku,  

7. podjęcie uchwał w sprawach : 



 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023, 

 zmian w budżecie gminy na 2016 r., 

 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych  taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania 

ścieków, 

 dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków,  

 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy 

Kałuszyn, 

 uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kałuszyn na 

lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023,  

 przystąpienia w partnerstwie gmin Mrozy, Cegłów, Siennica, 

Latowicz, Kałuszyn do realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła 

energii poprawą jakości środowiska naturalnego w gminach Cegłów, 

mrozy, Siennica, Latowicz, Kałuszyn w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na latach 

2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła 

energii,  

 przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. 

„Słoneczne miasta Mazowsza”, 

 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Kałuszyn na rok 2016, 

 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z 

obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie” oraz ustalenia cen i opłat 

za korzystanie z obiektu, 

 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze oraz warunki zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania, 

8. przyjęcie protokołu Nr XX/2016 z poprzednich obrad Rady, 

9. zapytania i wolne wnioski, 

10. zamknięcie obrad. 

 

W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad przyjęty został 

jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 



 

Ad. pkt 3. 

 

 Pan Bogusław Michalczyk – radny ze wsi Garczyn Duży – poinformował 

zebranych, że p. Grabowski Jerzy – pracownik WODR organizuje w listopadzie 

br. spotkanie wyjazdowe do biogazowni. Prosił osoby zainteresowane wyjazdem 

o wpisywanie się na listę.  

 

Ad. pkt 4. 

 

 Pan Burmistrz – przedstawił informację z działalności w okresie 

międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej – treść informacji w 

załączeniu. 

Następnie odczytał odpowiedź Komendanta Powiatowego Policji na wniosek w 

sprawie utworzenia Komisariatu Policji w Kałuszynie, gdzie zostaliśmy 

poinformowani o braku możliwości utworzenia Komisariatu.  

W uzupełnieniu informacji na temat możliwości utworzenia Komisariatu Policji 

w Kałuszynie p. Burmistrz poinformował, że na najbliższe posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku przygotuje informację o możliwości adaptacji części 

budynku po starej aptece pod potrzeby policji dla obsady 15 policjantów. 

Poinformował również, że wpłynęło pismo o zabezpieczenie środków 

finansowych w przyszłorocznym budżecie na funkcjonowanie Komisariatu 

Policji w Mrozach – dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego, na służby 

ponadnormatywne na okres wakacyjny, dofinansowanie budowy siedziby 

Komisariatu Policji, nagrody dla policjantów służby prewencyjnej na terenie 

naszej gminy.  W związku z tym, że zabiegamy o utworzenie Komisariatu w 

Kałuszynie na pewno nie będziemy zabezpieczać środków na zakup samochodu 

oraz na budowę siedziby Komisariatu Policji w Mrozach. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – radny z miasta Kałuszyna stwierdził, że 

jest okazja do stworzenia Komisariatu Policji w Kałuszynie z 15 osobową obsadą, 

ponieważ mamy budynek do zaadoptowania. Taki Komisariat, jaki jest w 

Mrozach, powinien być w Kałuszynie, ponieważ Kałuszyn położony jest przy 

bardzo ruchliwej trasie i często dochodzi do wypadków. 

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, że budynek po starej aptece przeznaczony jest 

na konkretne  cele – pod potrzeby OPS, pogotowia ratunkowego, ZGK. Można 

tylko będzie zagospodarować puste pomieszczenia. Należy rozróżnić Posterunek 

od Komisariatu, Posterunek jest jak gdyby filią Komisariatu. W Komisariacie jest 

komendant, w Posterunku – kierownik. W komisariacie jest pełna struktura 



zatrudnienia, natomiast na Posterunku pełnione są tylko dyżury. Komisariat w 

Stanisławowie z 25 osobową obsada powstał w ramach krajowej sieci 

komisariatów. My ze swej strony musimy w najbliższym czasie zadbać o 

wzmocnienie naszego Posterunku większą obsadą. Jeśli policjanci są skierowani 

do pracy na Posterunku, to nie powinni być delegowani na inny teren. 

 

 Pani Władysława Mirosz – radna z miasta Kałuszyna podała, że wcześniej 

w Kałuszynie był Komisariat Policji i powinniśmy zabiegać o jego przywrócenie. 

Wszyscy radni powinni wspólnie z Panem Burmistrzem podjąć takie działania. 

  

Pani Marianna Śledziewska – radna z Olszewic stwierdziła, że należy 

wystosować oficjalny wniosek radnych o odtworzenie Komisariatu. Zapytała, czy 

były prowadzone jakieś rozmowy w zakresie zamontowania świateł na przejściu 

na ul. Warszawskiej.  

 

 Pani Elżbieta Gójska – radna z miasta Kałuszyna poinformowała, że w 

ostatnim czasie nasiliły się kontrole policji w Kałuszynie, jednak policjanci karzą 

za przechodzenie w miejscach niedozwolonych, natomiast nie karzą kierowców 

za zbyt dużą szybkość w mieście. Kierowcy otrzymują mandaty za niewłaściwe 

parkowanie. A przecież nie o to nam chodziło, tylko o zwiększenie 

bezpieczeństwa w mieście poprzez ograniczenie prędkości pojazdów. 

 

 Pan Burmistrz – zwrócił się do radnych o udzielenie upoważnienia  do 

odpowiedzi na pismo Komendantowi Powiatowemu Policji, gdzie zwrócimy się 

z prośbą  o nasilenie kontroli w zakresie mierzenia prędkości pojazdów. 

 

Radni udzielili  p. Burmistrzowi upoważnienia do odpowiedzi na pismo 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Mińsku Mazowieckim. 

 

 Pan Zygmunt Mroczek – sołtys wsi Mroczki stwierdził, że na ulicy obok 

parku /od strony dawnego sklepu TOPAZ/ postawiony jest znak zakazu 

zatrzymywania i postoju po obu stronach ulicy. Jest to niezasadne, szczególnie w 

dni świąteczne, czy uroczystości kościelne, gdzie dużo ludzi przyjeżdża do 

kościoła, a nie pomieszczą się wszystkie samochody na parkingu. 

 

 Pan Burmistrz – odpowiadając podał, że projekt organizacji ruchu 

opracowany został w uzgodnieniu w Komendą Powiatową Policji. Okazało się, 

że niektóre wprowadzone znaki nie sprawdzają się w praktyce, są źle postawione, 

ale dopóki stoją, należy ich przestrzegać, a nie parkować samochody pod znakami 

zakazu parkowania. Zwrócił się z prośbą zarówno do radnych, jak i sołtysów o 



zgłaszanie do końca tego miesiąca br. wniosków i uwag co do zmiany znaków. 

Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane. Co do zapytania P. 

Śledziewskiej Marianny w zakresie zamontowania świateł na ul. Warszawskiej, 

to na razie nie ma jeszcze decyzji, czy będą, liczona jest obecnie przepustowość.  

 

 

Ad. pkt 5. 

 

 Pani Henryka Sęktas – Zastępca Burmistrza przedstawiła informację z 

realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kałuszyn w roku szkolnym 

2015/2016 – treść informacji w załączeniu. 

 

Radni przyjęli informację nie wnosząc uwag. 

 

Ad. pkt 6.  

 Pani Maria Bugno – Skarbnik Miejski przedstawiła informację z 

przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. Stwierdziła, że obszerne 

materiały zostały przekazane radnym. Informacja była szczegółowo omawiana i 

analizowana na poszczególnych komisjach Rady. Następnie zapoznała radnych z 

uchwałą Nr Si.315.2016 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 12 września 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Kałuszyn informacji o przebiegu wykonania budżetu 

za pierwsze półrocze 2016 roku - materiał w załączeniu. 

 

 Pani Władysława Mirosz – radna z miasta Kałuszyna stwierdziła, że 

zauważa się tendencję spadkową w zaległościach podatkowych w podatkach 

lokalnych, natomiast jest zwyżka w opłatach  za nieczystości stałe  oraz zaległości 

w funduszu alimentacyjnym. 

 

 Pani Skarbnik – podała, że ściągalność zaliczek alimentacyjnych jest 

mała, chociaż podejmowane są liczne działania przez OPS. Celem likwidacji 

zaległości  za nieczystości stałe wzywane są osoby mające zaległości, wystawiane 

są upomnienia. Na bieżąco  te  sprawy są monitorowane. 

 

Ad. pkt 7.  

 

 Pani Skarbnik – omówiła łącznie dwie uchwały – zmiana Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023 oraz zmiany w budżecie gminy na 2016 

rok. Stwierdziła, że obie te uchwały zostały obszernie omówione na 

poszczególnych komisjach Rady. Obecnie omówi tylko dodatkowe zmiany i 



zadania, które zostały jeszcze wprowadzone do budżetu. Podała, że w przesłanych 

projektach uchwał wprowadzone zostały autopoprawki polegające za 

dodatkowym zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 225 tys. zł, w 

tym  z przeznaczeniem na opracowanie  projektu technicznego i modernizację 

SUW Garczyn o 25 tys. zł, na stabilizacje drogi we wsi Wólka Kałuska – 85 tys. 

zł, na nowe zadanie wykonanie parkingu za budynkiem Urzędu Miejskiego –       

95 tys. zł i nowe zadanie – opracowanie dokumentacji projektowej sieci 

wodociągowej ul. Warszawska – ul. Martyrologii – 20 tys. zł. Nastąpiła również 

zmiana  nazwy zadania w sołectwie Garczyn Duży „Remont podłogi w świetlicy 

wiejskiej we wsi Garczyn Duży” zastępuje się zadaniem „Zakup wyposażenia do 

świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym”. Kwota nie ulega zmianie.  

 

 Pani Elżbieta Gójska – radna z miasta Kałuszyna stwierdziła, że z budżetu 

wypadło zadanie – zakup samochodu dla OSP w Kałuszynie, ponieważ nie 

otrzymaliśmy całości dotacji. Zabezpieczone środki własne były w kwocie 135 

tys. zł.  Zapytała, który wniosek załatwiony został odmownie.  

 

 Pan Burmistrz – poinformował, że wpisany wniosek do budżetu 

obejmował dotację z NFOŚ i GW – 400 tys. zł, z WFOŚ i GW – 190 tys. zł i od 

Marszałka Województwa Mazowieckiego – 100 tys. zł, środki własne – 135 tys. 

zł. Łącznie była to kwota 825 tys. zł.  Otrzymaliśmy odmowę z NFOŚ i GW i z 

WFOŚ i GW, przyznano nam tylko dotację od Marszałka w kwocie 100 tys. zł. 

Jest to za mała kwota, aby zakupić samochód, a nie mamy tyle zabezpieczonych 

środków własnych. Dotacja przyznawana jest na dany rok kalendarzowy i 

niewykorzystana przepada. Stąd też zrezygnowaliśmy z dotacji od Marszałka na 

rok bieżący, natomiast złożony został wniosek na rok 2017 z przyrzeczeniem 

otrzymania. Jednocześnie złożony został wniosek o przyznanie środków w 

ramach RPO na zakup samochodu dla OSP. Poczynione zostaną również starania 

o przyznanie środków w roku przyszłym z NFOŚ i GW oraz z WFOŚ i GW na 

ten cel. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXI/128/2016  w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023  - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący – odczytał uchwałę Nr XXI/129/2016 w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2016 rok – treść uchwały w załączeniu. 



 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

Pan Przewodniczący – ogłosił 10 minutową przerwę. 

 

Po przerwie wznowiono obrady Rady. 

 

 Pan Burmistrz – poinformował, że proponuje podjęcie uchwały  w 

sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia  w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków oraz 

uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków w takiej samej wersji, jak w roku ubiegłym. Zakład 

Gospodarki Komunalnej zobowiązany został do wymiany  około 1600 

wodomierzy, stąd też ustalona została dopłata do taryf. Część wodomierzy została 

wymieniona, co do reszty to zostanie to rozliczone z ZGK.  

 

 Pan Przewodniczący – odczytał uchwałę Nr XXI/130/2016 w sprawie 

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków – treść uchwały 

w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący – odczytał uchwałę Nr XXI/131/2016 w sprawie 

dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – 

treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Arkadiusz Czyżewski – Sekretarz Miejski – przedstawił 

uzasadnienie do uchwały w sprawie  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy 

Kałuszyn. Poinformował, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, rada gminy zobowiązana jest określić w drodze 

uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Każdy z mieszkańców zobowiązany jest do składania deklaracji o 



wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z 

nowelizacją ustawy w deklaracji wprowadza się 3 zmiany : nie ma teraz 

wskazanych kompostowników, dane składającego deklarację rozszerzone zostały 

o imię ojca, jest to potrzebne do dalszego postępowania egzekucyjnego oraz 

trzecia zmiana polegająca na  możliwości składania deklaracji za pośrednictwem 

EPUAP, czyli w formie elektronicznej. Dotychczas złożone deklaracje zachowują 

ważność, zmiana dotyczy nowo składanych deklaracji. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXI/132/2016 w 

sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Kałuszyn – treść uchwały 

w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Sekretarz Miejski – przedstawił uzasadnienie do uchwały w sprawie 

uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kałuszyn na lata 2016-

2019 z perspektywą na lata 2020-2023.  
W związku z tym, że poprzednio obowiązujący Program Ochrony Środowiska 

uchwalony w dniu 29 kwietnia 2011 r. Uchwałą Nr VI/30/2011 przestał 

obowiązywać należało opracować nowy program. 

Powyższe podyktowane jest również zmianami w polityce ekologicznej i 

energetycznej państwa, co należy uwzględnić zarówno w programach 

wojewódzkich, powiatowych jak i gminnych. 

W nowym programie zaktualizowano cele i zadania na następne lata, ponieważ 

część z nich została już zrealizowana, jak np: 

 modernizacja kotłowni w obiektach użyteczności publicznych, 

 budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego Karczunek. 

W nowym programie skonkretyzowano cele ogólne  i zapisano m.in.: 

 opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,  

 przebudowę drogi Olszewice – Rejtasy, 

 opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg, 

 modernizację drogi w Żebrówce, 

 budowę tras pieszo – rowerowych, 

 budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, 

 budowę kanalizacji sanitarnej w Sinołęce, 

 modernizację SUW Garczyn Duży, 

 budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej, 



 opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej w ulicach 

Mostowa i Zawoda, 

 budowę PSZOKu w Olszewicach. 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXI/133/2016 w 

sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kałuszyn  na lata 

2016 – 2019 z perspektywa na lata 2020-2023 – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

  

 Pan Burmistrz – przedstawił uzasadnienie do uchwały w sprawie 

przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn.”Odnawialne źródła 

energii poprawą jakości środowiska naturalnego w gminach Cegłów, Mrozy, 

Siennica, Latowicz, Kałuszyn oraz do uchwały w sprawie przystąpienia do 

partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Słoneczne miasta Mazowsza”. 

Stwierdził, że uchwały te zostały omówione szczegółowo na komisjach Rady, a 

także w informacji z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Jest to 

realizacja programu ochrony środowiska. Ponieważ jesteśmy gminą miejsko-

wiejską, więc musimy złożyć 2 odrębne wnioski w ramach realizacji projektu, 

oddzielnie dla miasta i oddzielnie dla gminy. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXI/134/2016 w 

sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Odnawialne 

źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w gminach Cegłów, 

Mrozy, Siennica, Latowicz, Kałuszyn” – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady -  odczytał uchwałę Nr XXI/135/2016 w 

sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Słoneczne 

miasta Mazowsza” – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – przedstawił uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Kałuszyn na rok 2016. 

Poinformował, że zmiana ta wynika z faktu, iż dotychczasowy lekarz weterynarii 

– p. Tadeusz Zawiska złożył wniosek o rozwiązanie dotychczasowej umowy 

współpracy z gminą w związku z przejściem na emeryturę. Stąd też należało 

zawrzeć umowę z nowym lekarzem.  



 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXI/136/2016 w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Kałuszyn na rok 2016 – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Sekretarz Miejski – przedstawił uzasadnienie do uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z obiektu Zalew 

Karczunek w Kałuszynie” oraz ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu.  

Stwierdził, że Rada Miejska w Kałuszynie w dniu 29 kwietnia 2013 roku podjęła 

uchwałę w  sprawie  uchwalenia „regulaminu korzystania z obiektu Zalew 

Karczunek w Kałuszynie” oraz ustalenia cen i opłat za korzystanie  z obiektu. 

Zgodnie z zapisami uchwały opłaty za korzystanie z Zalewu pobierane są w 

okresie od dnia 24 czerwca do 31 sierpnia. Po trzyletnim doświadczeniu 

związanym z funkcjonowaniem Zalewu, zasadnym jest stworzenie możliwości 

rozszerzenia okresu, w którym mogłyby być ewentualnie pobierane opłaty, w 

szczególności ze względu na wystąpienie pogody powodującej w sposób masowy 

korzystanie z obiektu. Sytuacja taka miała miejsce we wrześniu br., kiedy było 

bardzo ciepło i dużo osób korzystało z obiektu, a zgodnie z obowiązującą uchwałą 

nie można było już pobierać opłat. W związku z tym proponuje się radnym 

udzielenia delegacji Burmistrzowi Kałuszyna do ewentualnego rozszerzenia 

okresu pobierania opłat. Cała zmiana uchwały polega na dodaniu w § 2 ust. 4 w 

brzmieniu „ 4. Powierza się Burmistrzowi Kałuszyna możliwość pobierania w 

drodze zarządzenia opłat za korzystanie z obiektu o którym mowa w § 1 w 

okresach : 1.06 23.06 oraz 1.09. – 30. 09”. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXI/137/2016 w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z 

obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie” oraz ustalenia cen i opłat za korzystanie 

z obiektu – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pani Zastępca Burmistrza – przedstawiła uzasadnienie do uchwały w 

sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 

ich pobierania. Stwierdziła, że zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej 



do zadań własnych gminy należy organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 

dalszej części stanowi, że rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe 

warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe 

warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania. Następnie odczytała treść szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

stanowiących załącznik do uchwały. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał  uchwałę nr XXI/138/2016 w 

sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 

ich pobierania. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

Ad. pkt 8. 

 

 Protokół Nr XX/2016 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony został 

do wglądu. 

 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie w 

obecności 14 radnych przyjęli protokół. 

 

Ad. pkt 9. 

 

 Pani Agnieszka Gałązka – Kierownik Przychodni Opieki Zdrowotnej w 

Kałuszynie zaprosiła do udziału w dniu 1 października br. w Białej Sobocie  w 

Przychodni i przed Przychodnią przy ul. Warszawskiej. Będzie ambulans dla 

honorowych dawców krwi, który już od 6 lat gości na naszym terenie, będzie 

można przebadać się na cukrzycę. Kobiety w wieku 50-69 lat będą mogły 

wykonać mammografię. Na fizjoterapii osoby chętne będą się uczyć ćwiczyć. 

Będą konsultacje ze stomatologiem, dla osób chętnych spotkanie z położną. 

Stwierdziła, że jedynym organizatorem Białej Soboty jest Przychodnia z Panią 

Kierownik i jej pracownikami. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – zgłosiła potrzebę wyrównania chodnika na ul. 

Pocztowej koło szkoły, ponieważ został źle ułożony przez firmę wykonującą sieć 

elektryczną. Mieszkańcy ul. Polnej zgłaszają potrzebę zamontowania 



ogranicznika ruchu, ponieważ wieczorne wyścigi samochodowe przeniosły się z 

ul. Podleśnej na ul. Polną i jest to duże utrudnienie dla mieszkańców. Ze swej 

strony w imieniu mieszkańców ul. Pocztowej i Ogrodowej prosiła o wymianę 

ograniczników ruchu na tych ulicach na nowe / 3 sztuki/, ponieważ te, które są 

obecnie, są w złym stanie technicznym i mogą powodować uszkodzenia 

pojazdów.    

  

 Pani Władysława Mirosz – zgłosiła obcięcie krzaków naprzeciwko 

Libelli, ponieważ utrudniają one przechodzenie chodnikiem, wyczyszczenie rowu 

przy p. Mikołajczykach, zlikwidowanie dziury w jezdni na ul. Zawoda w kierunku 

Zalewu Karczunek, oczyszczenie kratek ściekowych przy moście z liści. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska – radna z miasta Kałuszyna stwierdziła, że 

należałoby prześwietlić drzewa w parku i usunąć suche gałęzie. Na ul. Wojska 

Polskiego niedrożna jest kanalizacja deszczowa, podczas dużych opadów deszczu 

cały zakręt jest zalany. Przejście dla pieszych od ul. Pocztowej jest za blisko od 

wjazdu na ul. Warszawską, czy nie można by było przerysować go w inne 

miejsce. Na ul. Wojska Polskiego w kierunku Olszewic nie ma przejścia dla 

pieszych, osoby idące w tamtym kierunku mają trudności z przejściem, może 

należałoby się zastanowić, czy nie wyznaczyć przejścia albo dobudować chodnik. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – zgłosił, że na ul. Bohaterów Września i 

na ul. 9-go Maja znaki zakazu i zatrzymywania są pogięte i wywrócone.  

 

 Pani Maria Dmowska – sołtys wsi Wity podała, że na drodze powiatowej 

w Witach jest potrzeba wycięcia krzaków przy wyjeździe na drogę do Kałuszyna. 

Wyjeżdżając z Witów nie widoczne jest pół jezdni. Ostatnio był poważny 

wypadek przy wyjeździe. Zgłosiła również, że na drodze w Witach biegają psy p. 

Abramowskiej, które zagrażają bezpieczeństwu osobom, które przechodzą drogą. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – zgłosiła, że niedrożny jest rów przy moście 

przy drodze do Olszewic. Rów melioracyjny po remoncie mostu został zasypany 

i woda nie ma gdzie odpływać. Zapytała, czy zostały podjęte jakieś czynności 

związane z drzewem zagrażającym kapliczce w Milewie. 

 

 Pani Władysława Mirosz – poinformowała, że na ul. Mickiewicza z 

mieszkań komunalnych wybiegają 4 psy, które zagrażają przechodzącym 

mieszkańcom. 

 

 Pani Henryka Śledziewska – zapytała o topolę rosnącą przy remizie OSP, 

która miała zostać wycięta. 



  

Pan Burmistrz – odpowiedział, że drzewo zostanie wycięte. 

 

 Pani Marianna Wocial – stwierdziła, że na ul. Ogrodowej na środku ulicy 

stoi słup. Ponowiła sprawę oznakowania na ul. Żeromskiego /znak zakazu 

zatrzymywania się/. 

 

 Pan Burmistrz – poinformował, że słup znajduje się na ulicy do 

przebudowy, zostanie usunięty.  Sprawa zmiany oznakowania została już 

zgłoszona. Zbierane są wnioski co do pozostałych oznakowań. 

 

 Pani Zdzisława  Wąsowska – sołtys wsi Milew zapytała o remont drogi 

powiatowej do Trzebuczy, która jest w bardzo złym stanie technicznym. Zapytała 

również o drogę w Milewie. 

 

 Pan Burmistrz – odpowiadając podał, że droga w Milewie jest w planie 

inwestycyjnym, policzone są koszty, potrzebna będzie tylko pomoc mieszkańców 

przy jej wykonywaniu, będzie jeszcze spotkanie w mieszkańcami. Co do drogi do 

Trzebuczy, to  Starostwo Powiatowe wnioskuje, aby gmina wykonała podbudowę 

drogi – jest to 70%  kosztów wykonania, gmina nie będzie partycypować takich 

środków w zadanie. Mamy jeszcze swoje drogi gminne do wykonania. Powiat 

miński powinien w tym zakresie dogadać się z powiatem węgrowskim. Nasza 

gmina również włączy się w remont drogi, ale nie w takiej wysokości. 

Zakończono już wywłaszczanie gruntów, wykonany został projekt techniczny. 

Będziemy jeszcze w tej sprawie rozmawiać z Zarządem Dróg Powiatowych, 

wystąpimy również do p. Marka Pachnika – radnego powiatowego o 

zawnioskowanie, aby sprawa tej drogi znalazła się w planie Starostwa do 

wykonania. Jest to odcinek 800 m. Część wniosków dotyczących wycinki drzew 

i krzaków skierowana zostanie do Zarządu Dróg Powiatowych. Studzienki 

kanalizacyjne zostaną sprawdzone i oczyszczone. Wrócimy jeszcze do 

chodników na ul. Ogrodowej i ul. Wojska Polskiego. Zostanie wykonany przegląd 

drzew w parku i  usunięte zostaną  suche gałęzie. Pojawił się problem psów we 

wsi Mroczki. Usunięcie psów zagrażających mieszkańcom to koszt dla gminy 80 

tys. zł. Jest to bardzo duży koszt i nie stać nas na taki wydatek. Obecnie właściciel 

psów od 14 września do 15 listopada br. został umieszczony w zakładzie karnym, 

gdzie ma do odbycia karę pozbawienia wolności. Podjęte zostały działania mające 

na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, aby psy nie biegały po 

posesjach. Gmina przejęła rolę opiekuna psów. Zawarta została umowa z 

mieszkańcem Mroczk na opiekę – płacimy 20 zł za dzień opieki, która polega na 

codziennym dostarczeniu wody i karmy. Chcemy tę sprawę definitywnie 



rozwiązać. Po rozmowach z firmą, z którą mamy umowę na odławianie 

bezpańskich psów, ustaliliśmy, że otrzymamy upust do 22 tys. zł i wszystkie psy 

zostaną zabrane. Jest to łącznie ponad 40 sztuk psów. Skontaktowaliśmy się z 

dyrektorem Zakładu Karnego w Siedlcach i poprosiliśmy o widzenie z 

właścicielem psów, który w dniu wczorajszym wyraził zgodę na wejście na teren 

posesji w celu odłowienia i przekazania psów do schroniska. Jest to jedyna okazja 

do rozwiązania tego problemu. Poprosił p. Zygmunta Mroczka – sołtysa wsi 

Mroczki o obecność podczas odławiania psów, bo być może nie wszystkie będą 

się znajdowały na posesji. 

 

 Pan Zygmunt Mroczek – stwierdził, że część psów uciekła, biegają po 

polach i mogą atakować mieszkańców. 

 

 Pan Burmistrz – poinformował, że w umowie na odłowienie będzie 

zastrzeżenie, aby wszystkie psy zostały wyłapane. Jeśli nie uda się im to 

jednorazowo, to będą mieć obowiązek przyjechać jeszcze raz. Na ul. Mickiewicza 

zostanie skierowana policja, celem ukarania właścicieli psów, które wybiegają na 

ulicę. W Witach zostaną odłowione psy, podobnie, jak i w Mroczkach. 

 

Ad. pkt 10. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad dokonał 

zamknięcia XXI obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Na tym o godzinie 14.oo obrady zakończono. 

 

 

 

 
Protokółowała : 

J. Gójska 

 

 

 


