
Protokół nr XXX/2014 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 27 maja 2014 roku 

w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto  o godz. 11,oo. 

Obecni według załączonej listy obecności -  13 radnych  na ogólny stan 15 osób. 

Nieobecni  usprawiedliwieni: radny Jarosław Broniarek i  radny Janusz 

Dmowski.  

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

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

Bugno - Skarbnik Miejski. 

Ponadto w posiedzeniu  udział wzięli: p. Maria Bartosiak - Dyrektor Gimnazjum 

w Kałuszynie,  p. Marek Pachnik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, 

p. Anna Andrzejkiewicz - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, p. 

Renata  Roguska - Dyrektor Przedszkola w Kałuszynie, p. Grażyna Chybicka -

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie i p. Dariusz Winnik - 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie oraz sołtysi wsi: 

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

Mroczki, Patok, Piotrowina, Przytoka,  Szembory, Szymony, Wąsy, Wity, 

Wólka Kałuska, Zimnowoda i Żebrówka. 

Obradom przewodniczyła p. Ewa Wanda Standziak - Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Ad.pkt 1. 

 Pani Przewodnicząca Rady - powitała zebranych, dokonała otwarcia 

obrad i na  podstawie listy obecności  stwierdziła prawomocność obrad. 

 

Ad.pkt 2. 

  Pani Przewodnicząca - 

 przypomniała, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej   na wniosek Zarządu Koła 

Miejsko-Gminnego PSL  Rada Miejska w Kałuszynie uchwałą Nr 

XXIX/224//2014  z dnia 25 kwietnia br. nadała pośmiertnie śp. Zofii 

Wołkiewicz tytuł "Honorowego Obywatela Kałuszyna" jako wyraz  uznania za  

szczególne zasługi w rozwój miasta i gminy. 

Następnie  Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kałuszynie, Burmistrz 

Kałuszyna  i Pani Z-ca Burmistrza  wręczyli  p. Leszkowi Wołkiewiczowi , 

mężowi zmarłej Śp. Zofii Wołkiewicz  dokument  potwierdzający nadanie  

tytułu "Honorowego Obywatela Kałuszyna"  oraz  Medal "Honorowy Obywatel 

Kałuszyna". 

 

 Pan Leszek Wołkiewicz - podziękował wszystkim inicjatorom  nadania  

tytułu" Honorowego Obywatela Kałuszyna" jego zmarłej żonie. Podał między  
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innymi, że  jako mąż wie najlepiej jak jego śp. Żona  była zaangażowana w 

pracę na rzecz gminy Kałuszyn. Podkreślił, że dla  pracy  na rzecz gminy 

Kałuszyn poświęcała niemal wszystko.  Podkreślił, że za czasów pracy jego 

żony w gminie Kałuszyn powstało wiele inwestycji, które posłużą mieszkańcom 

przez wiele lat. Poinformował, że jego zmarła żona zawsze podkreślała, że  

jesteśmy tyle warci ile możemy  po sobie  pozostawić, i to że  zawsze człowiek 

jest  wartością najwyższą. Następnie w imieniu własnym i  dzieci, które nie 

mogły uczestniczyć w dzisiejszej Mszy Świętej oraz obradach Rady Miejskiej w 

Kałuszynie,  podziękował  za nadanie w/w  tytułu jego zmarłej żonie. 

 

Zebrani nagrodzili brawami wypowiedź p. Leszka Wołkiewicza. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zarządziła 10 minutową przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

Ad.pkt 3. 

 Pani Przewodnicząca Rady - przedstawiła proponowany porządek obrad 

z uwzględnieniem zrealizowanych już punktów 1 i 2 tj.: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności . 

2. Wręczenie dokumentu i Medalu "Honorowy Obywatel Kałuszyna" Rodzina 

    Śp. Zofii Wołkiewicz. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Interpelacje. 

5.  Podjecie uchwał w sprawach: 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016 

 Zmian w budżecie gminy na 2014 rok 

 Zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 Określenia górnych stawek opłat ponnoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych 

 Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kałuszyn 

         - Zmiany studium na terenie wsi Marianka i Przytoka 

         - zmiany studium na terenie wsi Milew 

 Zbycia nieruchomości położonej w Kałuszynie / ul. Warszawska/ 

 Wydzierżawienie nieruchomości położonej w Kałuszynie wraz z 

wyrażeniem zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy /ul. Chopina/ 

 założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  i paliwa 

gazowe dla gminy i miasta Kałuszyn. 
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 Pani Przewodnicząca Rady - zaproponowała   w w/w punkcie 

wprowadzenie podpunktu podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - 

Przychodni Opieki Zdrowotnej. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie obrad.  

 

Przedstawiony porządek obrad z uwzględnieniem zaproponowanej poprawki 

przyjęto jednogłośnie w obecności 12 radnych.  

 

Ad.pkt 4. 

 Pani Marianna Śledziewska - zgłosiła, że o godz. 14,oo chciałaby 

zwolnić się z dalszej części obrad, ponieważ umówiona jest na cięcie drzewa  

przy Kapliczce ,na użytku ekologicznym "Sosny Olszewicke". 

 

Ad.pkt 5. 

 Pan Burmistrz - przedstawił informację z działalności w okresie 

międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej - treść informacji w 

załączeniu. 

 

Na obrady przybyła radna p. Elżbieta Stryczyńska i w dalszej części obrad 

uczestniczyło 13 radnych. 

 

 Pani  Elżbieta Gójska - zapytał, kiedy zawarty zostanie Akt Notarialny 

na sprzedaż nieruchomości w Nowych Groszkach. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że wstępnie termin podpisania Aktu Notarialnego 

na sprzedaż nieruchomości w Nowych Groszkach ustalony jest na dzień 26 

czerwca br. Poinformował także, że  kupujący zażądał, aby przy Akcie 

Notarialnym  Firma Orange odstąpiła  od prawa pierwokupu terenu, który 

dzierżawi  pod wieżę telefoniczną.  

 

 Pan Piotr Gójski - zapytał,  czy w ogłoszonym przetargu na sprzedaż 

nieruchomości w Nowych Groszkach nie był podany termin sporządzenia Aktu 

Notarialnego. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że Akt Notarialny  sporządzony zostanie w 

terminie określonym przepisami prawnymi. 

 

 Pan Piotr Gójski - zapytał, czy Orange może  skorzystać z prawa 

pierwokupu nieruchomości w Nowych Groszkach. 
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 Pan Burmistrz - podał, że Firma Orange może skorzystać z prawa 

pierwokupu nieruchomości, lecz musi zapłacić cenę ustaloną w przetargu.  

Odstąpienia od prawa pierwokupu w/w firmy zażądał Notariusz w formie Aktu 

Notarialnego. 

 

 Pan Piotr Gójski - zapytał, czy Firma Orange  korzystając z prawa   

pierwokupu, musiałaby kupić całość nieruchomości. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że  Firma Orange  nie posiada wydzielonej 

działki, którą dzierżawi, w związku z tym korzystając z prawa pierwokupu, 

musiałaby zakupić całość nieruchomości. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - poinformowała, że Firma Orange 

poszukuje terenu w środku wsi  Stare  lub Nowe Groszki, lecz mieszkańcy  

twierdzą, że nie wyrażą zgody na lokalizację wieży telefonicznej. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pani Przewodnicząca Rady - zaproponowała, aby Pani Skarbnik 

przedstawiła łącznie uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy na 2014 rok, zmian WPF na lata 2012-2016 oraz  zaciągnięcia 

kredytu, ponieważ powyższe projekty  uchwał  łączą się ze sobą. 

 

 Pani Skarbnik - przedstawiła i omówiła  autopoprawki do przesłanego 

projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Zaznaczyła, że zapisane kwoty w projekcie uchwały pozostają bez zmian. 

Zmianie ulega tylko forma zapisów. Wyjaśniła, że proponowane autopoprawki 

do w/w projektu uchwały polegają na usystematyzowaniu  planowanych zadań 

inwestycyjnych. Wiąże się to z podziałkami klasyfikacji budżetowej. 

W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie proponowana zmiana polega 

na dodaniu w § 5  punktu 3 o treści "ustala się  limit zobowiązań z tytułu  

kredytów na sfinansowanie  planowanego deficytu" i podpunkt 2 ustępu  3 o 

treści "na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań". Proponowane zmiany w 

tabeli 5 polegają na  rozdzieleniu źródeł finansowania zadań inwestycyjnych i 

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

Następnie omówiła kolejno proponowane  zmiany w budżecie gminy na 2014 

rok.  Poinformowała, że proponowane zmiany  mają na celu urealnienie 

dochodów majątkowych gminy , głównie dochodów ze sprzedaży mienia 

gminnego  tj. zmniejszenie dochodów o kwotę 273.470,62 zł. i jednoczesne 

zwiększenie  planu wydatków  własnych gminy  o kwotę 1.834.864,69 zł  z 

przeznaczeniem na  nowo planowane inwestycje oraz rozszerzenie zakresu prac 

realizowanych inwestycji. Wymieniła kwoty na poszczególne planowane nowe 

zadania inwestycyjne. Poinformowała, że proponowane nowe zadania 

inwestycyjne na  łączną   kwotę  1.816.264,69 zł spowodowały brak środków w 
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budżecie. Podała, że w załączniku nr 5 wysokość deficytu budżetowego tj. 

różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami, określona jest na 

kwotę 916 tys zł.  W związku z tym na pokrycie  w/w deficytu proponuje się  

zaciągnięcie kredytu komercyjnego. Ponadto wyjaśniła  także, że zapis w 

projekcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

pokrycie między innymi wcześniej zaciągniętych zobowiązań jest zapisem 

technicznym , wynikającym z przepisów prawnych. Podała, że przy 

przekształceniu budżetu nadwyżkowego w budżet deficytowy  powyższy zapis 

musi znaleźć się w uchwale, aby była możliwość uruchomienia kredytu. 

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej  polegają na  

uwzględnieniu w tym dokumencie zarządzeń Burmistrza  w okresie od ostatniej 

sesji Rady oraz te zmiany,  które proponowane są na dzisiejszych obradach i 

polegają na doprowadzeniu do zgodności zapisów roku 2014  i do roku 2019  tj. 

do planowanego okresu spłaty kredytów.  

 

 Pan Piotr Gójski - zapytał, czy posiadamy już opinię  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie  zaciągnięcia kredytu. 

 

 Pani Skarbnik - wyjaśniła, że procedura jest taka, że po podjęciu 

uchwały , uchwała przedkładana jest  RIO i wówczas RIO wydaje opinie o 

możliwości spłaty kredytu. 

 

 Pan Piotr Gójski - zapytał, czy RIO  nie zakwestionuje , że w uchwale 

kredyt zapisujemy na inne cele, a wydatkujemy na inne cele. 

 

 Pani Skarbnik - wyjaśniła, że  planowane rozchody na rb. są w 

wysokości 1.173 tys. tj. tyle ile było zaplanowane w uchwale budżetowej. 

Obecnie proponujemy dodatkowy kredyt i planujemy , że w roku bieżącym i 

roku 2015  nie będziemy  spłacać tego kredytu. W związku z tym spłata nowego 

kredytu byłaby od roku  2016 do roku 2019. 

 

 Pan Piotr Gójski - podał, że obecnie zaciągamy kredyt na spłatę 

wcześniej zaciągniętego kredytu. 

 

 Pani Skarbnik - ponownie wyjaśniła, że zapisy w uchwale są zapisami 

technicznymi. Następnie omówiła  procedurę uruchamiania kredytu 

długoterminowego. 

 

 Pani Elżbieta Gójska -  nawiązując do projektu uchwały w sprawie 

zmian w budżecie stwierdziła, że jej zdaniem nowe zadania  inwestycyjne 

proponowane do wprowadzenia do budżetu rb. nie są doszacowane.  W związku 

z tym , żeby zrealizować  nowo planowane inwestycje   będzie potrzeba 
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większych środków.  Była zdania, że  nowo planowane inwestycje nie są do 

zrealizowania w roku bieżącym. 

Następnie  zwróciła uwagę na  to ,że obecnie prowadzony jest remont świetlicy 

w Falbogach i dodatkowo planowana  jest budowa garażu  za kwotę ok. 100 tys. 

zł. Wyraziła wątpliwość, czy  inwestycja ta jest  celowa.  

Ponadto podała, że we wsi Olszewice  przebudowana została droga powiatowa,  

droga do wsi Szymony i obecnie planowana jest przebudowa drogi "Rajtasy." 

We wsi Chrościce planowane jest docieplenie budynku szkoły. Zaznaczyła, że 

szkoła jest ważna, lecz stwierdziła, że likwidacja tej szkoły z powodu braku 

dzieci  jest kwestią czasu. Wyraziła wątpliwość, czy w  szkole tej powstanie 

przedszkole. Natomiast  w przypadku  likwidacji szkoły i sprzedaży budynku, 

nie odzyskamy poniesionych nakładów, tak jak było to w przypadku sprzedaży  

nieruchomości w Nowych Groszkach po byłej szkole, przy której  koszt 

urządzenia boiska wyniósł 15 tys. zł.  

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że  tworząc budżet i planując zadania 

inwestycyjne  na określoną kwotę i jeśli jeszcze planuje się kredyt, to  zawsze 

ma się wątpliwości. 

Nawiązując do wypowiedzi Pani Skarbnik podał, że  najważniejsze przy kwocie 

proponowanego  kredytu są wskaźniki zadłużenia i możliwości spłaty kredytu. 

Po zaciągnięciu proponowanego kredytu wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 

bieżącego roku wyniesie 46,15%. Dopuszczalny ustawowo wskaźnik zadłużenia 

wynosi 60%.  Nie przekroczony zostanie także wskaźnik możliwości spłaty 

zadłużenia. Pan Burmistrz podał, iż obecnie proponowane zadania inwestycyjne 

to w większości  zadania, które  przeszły z  ubiegłych lat. Zadania te 

zdejmowane były z  budżetu, ponieważ realizowano wówczas duże inwestycje, 

na które otrzymaliśmy dofinansowanie , a nie mieliśmy możliwości 

kredytowania. Stwierdził, że obecnie proponowane inwestycje w Budach 

Przytockich, Wólce Kałuskiej, Chrościcach , Witach  i pozostałe nie są  

zadaniami niedoszacowanymi. Następnie omówił  wszystkie  proponowane do 

wprowadzenia do budżetu rb. inwestycje. Stwierdził, że z pewnością po 

przeprowadzeniu przetargów niektóre inwestycje będą tańsze niż  planowane 

jest  to  w budżecie. Podał, że przy maksymalnej wycenie  planowanych 

inwestycji zapewne okazałoby się, że proponowany kredyt w wysokości 2 mln  

będzie za niski.  Wyjaśnił, że  na następnej sesji , która  planowana jest  na 

miesiąc czerwiec będzie miał rozeznanie  o kosztach obecnie planowanych 

inwestycji  na rb. Podał, iż sądzi, że koszty te na  niektórych zadaniach  będą 

mniejsze od ujętych w budżecie. Wówczas będzie możliwość przesunięcia 

środków na te zadania, które okażą się droższe od planowanych. 

Nawiązując do wypowiedzi radnej p. Gójskiej podał, że droga "Rajtasy" w 

Olszewicach , to droga o długości  ok. 150 mb.  Teren ten jest zabudowany. 

Dokumentacja na tę drogę jest na ukończeniu . Stwierdził iż,  prawdopodobnie  

kwota na tę inwestycję okaże się za wysoka. 
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W sprawie budowy garażu w Falbogach Pan Burmistrz podał, że  wcześniej, czy 

później  byłaby presja budowy garażu. Obecnie  przy wykonywaniu remontu 

świetlicy , celowym i korzystnym jest , aby ten sam wykonawca , który w 

przetargu był najtańszy, wybudował także garaż przyjmując takie same 

wskaźniki  cen i zakończenie oraz rozliczenie tej inwestycji. Poinformował 

także , że OSP Falbogi posiada samochód, w związku z tym  budowa garażu jest 

celowa.   Zaznaczył, że kierując się  planowaniem inwestycji na poszczególne 

miejscowości  należy  kierować się potrzebami  tych miejscowości. Obecnie 

proponowane zadania inwestycyjne nie są cenowo duże.  Przypomniał, że 

informował na posiedzeniach komisji , że wyrokiem  Sądu Apelacyjnego 

obowiązani jesteśmy  zwrócić  naliczone odsetki dla wykonawcy 

zagospodarowania terenu nad zalewem  wraz z odsetkami  w wysokości ponad 

200 tys. zł.  i jest to jeden z większych kosztów obecnie planowanych oraz 

remont hali gimnastycznej. Dużym kosztem w miesiącu czerwcu będzie  zapłata 

za 4 obecnie realizowane  inwestycje. 

Pan Burmistrz ponownie podkreślił, że  realizując proponowane inwestycje  i 

zaciągając proponowany kredyt nie przekroczony zostanie wskaźnik zadłużenia 

gminy.  Poinformował  ponadto, iż nie ma dotychczas  okresu finansowania  z 

funduszy unijnych na lata  przyszłe. Był zdania, że w roku  2015  należy  

dokończyć  dokumentacje  już rozpoczęte oraz wykonać dokumentacje na nowe 

zadania  inwestycje i przygotować się pod finansowanie z następnego okresu 

finansowania ze środków unijnych oraz przygotować się do zaciągnięcia 

nowych kredytów na zabezpieczenie wkładu własnego realizowanych 

inwestycji. Zapewnił także, że proponując zadania inwestycyjne do budżetu 

zawsze ma wiele wątpliwości, czy środków wystarczy. Nie ma jednak 

wątpliwości , co do celowości proponowanych inwestycji. 

Pan Burmistrz ponownie podkreślił, iż nie ma  zagrożenia przekroczenia 

wskaźnika  zadłużenia gminy. Podał także, że jeśli będzie taka potrzeba , to na 

sesji Rady w miesiącu czerwcu wystąpi , o  przesunięcie środków  na 

poszczególnych inwestycjach. 

 

 Pan Piotr Gójski - przyznał, że wątpliwości są , lecz  wyraził 

zadowolenie z propozycji wprowadzenia do planu przebudowy ulicy za 

cmentarzem. 

 

 Pani Barbara Mroczek - Sołtys wsi Wąsy  zgłosiła, że na budynku  

remizy OSP w tej wsi  przecieka dach przy kominie i w szczycie budynku 

zerwana jest blacha. 

 

 Pan Burmistrz - zaproponował, aby w powyższej sprawie Pani Sołtys 

zgłosiła się do niego po  sesji Rady. 
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 Pan Marek Chrościcki -  zgłosił potrzebę  doraźnej naprawy  

nawierzchni ulicy Mickiewicza od ul. Barlickiego do wjazdu na teren TOPAZ-u, 

ponieważ obecnie nawierzchnia  ulicy w w/w miejscu jest w bardzo złym stanie 

technicznym. 

 

 Pani Skarbnik - podała, że w projekcie uchwały  w sprawie zmiany WPF  

na lata 2014-2018  w § 1 należy wykreślić  trzy pierwsze wiersze i zdanie w tym 

§ zaczyna się od  wyrazu "dokonuje się". Poprawka ta wynika z ustaleń RIO 

podanych na ostatnim szkoleniu. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady -odczytała uchwałę Nr XXX/235/2014 w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 - treść 

uchwały w załączeniu . 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę nr XXX/236/2014 w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok - treść uchwały w załączeniu.  

 

 Pan Marek Chrościcki - zwrócił uwagę na wartości finansowe  nakładki 

bitumicznej na planowanych drogach np. droga w kierunku Bud Przyt. 

porównywalna jest z drogą w Wólce Kałuskiej , a znacznie różnią  się koszty  

wykonania nakładki. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że na w/w drogach wykonywana będzie 

stabilizacja cementem i koszt liczony jest według m2, a nie bieżących.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zwróciła się o przegłosowanie wcześniej 

odczytanego projektu uchwały. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności  13 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XXX/237/2014 w 

sprawie  zaciągnięcia kredytu  długoterminowego - treść  uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie  w obecności 13 radnych.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zarządziła 10 min. przerwę.  

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

 Pan Burmistrz - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie  odbioru odpadów komunalnych oraz 
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nieczystości ciekłych położonych na terenie Gminy Kałuszyn. Podał, że 

proponowana obecnie uchwala nie różni się w zasadzie od podjętej w minionym 

okresie ustalającej  maksymalne stawki  za odbiór odpadów komunalnych, 

stałych i ciekłych. W związku ze zmianą  przepisów o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach  proponuje się  powyższy projekt uchwały, który stanowi 

aktualizację przepisów w w/w zakresie. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XXX/238/2014 w 

sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych  przez właścicieli 

nieruchomości  za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz 

nieczystości ciekłych położonych na terenie Gminy Kałuszyn - treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności  13 radnych. 

 

 Pan Burmistrz - przypomniał, że na początku obecnej kadencji , Rada 

Miejska uchwaliła studium kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Kałuszyn oraz plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta 

Kałuszyna. Procedura uchwalenia w/w dokumentów trwała dość długo, lecz 

mimo to, po ich  uchwaleniu  zgłaszane są wnioski o zmianę w planie, czy 

studium. Obecnie wpłynęły cztery wnioski i wszystkie one dotyczą  

przeznaczenia pod kopalnię  piasku i żwiru. Trzy wnioski dotyczą  terenów, na 

których  już istnieją kopalnie piasku i żwiru tj. w Mariance i Przytoce  Na 

załączonej do przesłanego projektu uchwały tereny te wykazane są na mapce. 

Zgodnie z uchwaloną  strategią rozwoju gminy do 2020 roku  określone jest, że 

nie tworzy się nowych kopalni piasku i żwiru. Eksploatowane są tylko już 

istniejące kopalnie. Jeśli w studium określone są tereny pod kopalnię piasku i 

żwiru , to właściciel tych terenów, po pozytywnej opinii burmistrza,  ma 

możliwość ubiegania się o wydanie koncesji na  wydobywanie kopali. Jeśli 

natomiast w studium nie ma określonych w/w terenów  nie ma możliwości 

uzyskania koncesji i uruchomienia kopalni.  

Następnie Pan Burmistrz podał, że pierwszy przedstawiany projekt uchwały 

dotyczy gruntów we wsi Mariana i Przytoka. 

Drugi projekt uchwały dotyczy gruntów we wsi Milew. Wyjaśnił, że  dwa 

projekty uchwały w sprawie zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego przedstawiane  są dlatego, że na  terenach wsi 

Marianka i Przytoka istnieją już kopalnie piasku i żwiru, natomiast na terenach 

we wsi Milew  nie przewidywało się otwierania żwirowni. 

Projekt uchwały został przygotowany, ponieważ wpłynął wniosek.Decyzja 

natomiast należy do Rady. Wnioski w sprawie wprowadzenia zmian w Studium 

omawiane były na posiedzeniach komisji. W związku z tym obowiązany był 

przygotować projekty uchwał. Podał także, że zmiana  Planu i Studium wiąże 

się z kosztami i poinformował, że osoby występujące z wnioskami o zmianę 
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Studium zobowiązały się  do przekazania darowizny na rzecz gminy w 

wysokości kosztów wprowadzenia zmian. Ponownie podał, że na załącznikach 

graficznych przesłanych łącznie z projektami uchwał są oznaczone 

proponowane do zmiany w Studium tereny  tj. tereny wsi Przytoka i Marianka  

tereny przyległe do istniejących kopalni oraz wsi Milew, teren ok. 6 ha 

zakrzaczony i zalesiony leżący w kompleksie leśnym.  

 

 Pan Piotr Gójski - zapytał Panią Sołtys wsi Milew  , o jej zdanie w 

sprawie uruchomienia kopalni żwiru na gruntach tej wsi. 

 

 Pani Zdzisława Wąsowska - Sołtys wsi Milew stwierdziła, że jej  

zdaniem kopalnia żwiru może być uruchomiona na w/w terenie. 

 

 Pani Sabina Broniarek - Sołtys wsi Przytoka  przypomniała, że  

mieszkańcy jej wsi  składali wniosek o nie rozszerzanie terenów żwirowni, 

ponieważ  funkcjonowanie żwirowni  jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców. 

 

 Pani Elżbieta Gójska -  stwierdziła, iż  w związku z obecnie przekazaną 

informacją przez Panią Sołtys wsi Przytoka, podjęcie decyzji w powyższej 

sprawie należy odłożyć do sesji , która planowana jest na miesiąc czerwiec  i do 

tego czasu  ponowne rozpatrzenie sprawy.  

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił , że protest mieszkańców wsi Przytoka 

składany był na etapie opracowywania Studium. Wówczas przy rozpatrywaniu  

zarzutów  prawdopodobnie  protest mieszkańców wsi Przytoka został 

odrzucony. Następnie Pan Burmistrz omówił położenie  terenu proponowanego 

na żwirownie. Stwierdził, że jeśli protest mieszkańców złożony byłby obecnie, 

to na dzisiejszej sesji nie przedstawiałby proponowanej uchwały. 

Ponadto podał, iż obecnie Rada  może  odłożyć do czasu następnej sesji  

podjęcie proponowanej uchwały, lub podjąć uchwałę, a na etapie 

opracowywania zmian Studium  mieszkańcy  mogą złożyć  protest, lecz 

rozwiązanie to może pociągnąć niepotrzebne koszty. 

Pan Burmistrz ponownie podkreślił, iż decyzja w  powyższej sprawie należy do 

Rady. 

 

 Pan Piotr Gójski - zapytał, jakie było zdanie Komisji Rolnictwa i 

Gospodarki w sprawie zmiany Studium we wsi Przytoka i Marianka oraz Milew. 

 

 Pan Bogusław Michalczyk - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i 

Gospodarki  podał, że komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący 

terenów wsi Przytoka i Marianka. Natomiast wniosek  dotyczący terenów wsi 

Milew komisja zaopiniowała negatywnie.  
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Poinformował , iż obecnie jest  zdania, że na dzisiejszych  obradach nie należy 

podejmować decyzji w sprawie obu w/w wniosków. 

 

 Pani Sołtys wsi Przytoka - stwierdziła, że jeśli  obecnie zostaną 

rozszerzone tereny żwirowni  we wsi Przytoka, to następni właściciele gruntów 

także zwrócą się o uruchomienie kopalni żwiru. 

 

 Pan Piotr Gójski - proponował dokonanie wizji w terenie 

proponowanych  na żwirownię terenów i dopiero wówczas zajęcie  stanowiska 

w tej sprawie. 

 

 Pan Burmistrz - podał, iż  przedstawiony projekt uchwały Rada może 

skierować  do ponownego rozpatrzenia  przez Komisję Rolnictwa i Gospodarki. 

Wówczas komisja ponownie rozpatrując wnioski zasięgnie opinii  mieszkańców 

w/w wsi w tej sprawie.  

 

 Pan Bogusław Michalczyk - wnioskował o przekazanie do Komisji 

Rolnictwa i Gospodarki projektów uchwał dotyczących  przeznaczenia  terenów 

na żwirownię do ponownego rozpatrzenia i  zaopiniowania ich zgodnie z  opinią 

mieszkańców tych wsi. 

 

 Pan Piotr Gójski - był zdania, że można zapoznać się z opinią 

mieszkańców w powyższej sprawie, lecz opinia ta nie musi być obligatoryjna, 

ponieważ ostateczną decyzję podejmuje Rada. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - była zdania, że radni nie powinni mieć problemu  

z podjęciem decyzji w sprawie terenów we wsi Milew, ponieważ jest to 

kompleks leśny. Natomiast w sprawie terenów wsi Przytoka i Marianka  

należałoby zapoznać się z opinią mieszkańców i uchwałę tę przegłosować na 

następnej sesji.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zwróciła się o przegłosowanie  wniosku  

radnego p. Bogusława Michalczyka w sprawie ponownego rozpatrzenia przez 

Komisję Rolnictwa i Gospodarki projektów uchwał dotyczących przeznaczenia 

terenów na kopalnie pisaku i żwiru  we wsi Przytoka, Marianka i Milew, po 

zasięgnięciu opinii mieszkańców tych wsi. 

 

Wniosek przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

 Pan Burmistrz - przedstawiając uzasadnienie  do projektu uchwały 

dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży  budynku wraz z terenem przy dworcu 

autobusowym w Kałuszynie podał, że istniejący budynek nie będzie  przydatny 

dla potrzeb gminy. W związku ze zbliżającymi się obchodami rocznicy walk 
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pod Kałuszynem  i planowanym odsłonięciem pomnika "Ułana" teren ten 

należałoby uporządkować.  Obecny dzierżawca terenu wystąpił z wnioskiem o 

wykup dzierżawionego budynku wraz z terenem i twierdzi, że do czasu 

odsłonięcia pomnika poprawi estetykę budynku i terenu. Natomiast  później 

zamierza wybudować kawiarnio-restaurację. Pan Burmistrz poinformował także, 

że  wszystkie Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w 

sprawie przeznaczenia do sprzedaży w/w nieruchomości. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XXX/239/2014 w 

sprawie  zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - podała, że projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości położonej w Kałuszynie wraz z wyrażeniem 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia umowy  

szczegółowo  omawiany był na  posiedzeniach komisji i wszyscy radni wiedzą, 

o który   teren chodzi. W związku z tym  jeśli radni mają pytania w tej sprawie, 

to mogą je  obecnie  zgłaszać. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - stwierdziła, że wydzierżawienie terenu na okres 

15 lat jest  długim okresem.  Podała, że następna Rada  może mieć  inne plany  

zagospodarowania  terenu, który obecnie proponuje się do wydzierżawienia. 

Zapytała także, czy ewentualne wydzierżawienie terenu nie będzie kolidowało z   

otrzymaniem dotacji ze środków  funduszy unijnych na modernizacje targowicy, 

ponieważ  teren proponowany do wydzierżawienia stanowi część terenu 

targowiska przy ul. Chopina. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, iż powyższy projekt uchwały  wynika z tego, 

żeby poprawić  estetykę istniejącego  budynku  przy targowisku, które obecnie 

jest przebudowywane. Poinformował, że tak jak  w stosunku do dzierżawców 

terenu przy dworcu autobusowym , tak również do właściciela budynku przy 

targowicy, wystąpił  o poprawę estetyki  budynków. Właścicielka kiosku przy 

dworcu autobusowym  zobowiązała się przebudować prowadzony kiosk oraz 

zagospodarować teren wokół.  Właścicielka kwiaciarni otrzymała  przedłużenie 

umowy dzierżawy terenu z możliwością jej przedłużenia , po wykonaniu 

poprawy estetyki  elewacji budynku.  Prace  są już prowadzone, a właścicielka 

kwiaciarni w dniu wczorajszym wystąpiła z wnioskiem  o dzierżawę terenu na 

dłuższy okres czasu lub  wykup dzierżawionego terenu. 

Następnie Pan Burmistrz podał, iż właścicielka budynku przy targowisku  

stwierdziła, że jest zainteresowana zainwestowaniem w posiadany budynek i 

uruchomieniem  w nim sklepu. Teren ten dzierżawi  już od 20 lat , posiada 
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pozwolenie na budowę, budynek postawiła za zgodą gminy. Obecnie występuje 

o dzierżawę na okres 15 lat, ponieważ chce mieć pewność, że jeśli zainwestuje, 

to  będzie mogła korzystać z tego obiektu przez ten okres. Natomiast wykup 

istniejącego budynku dla potrzeb gminy nie jest celowy. 

Nawiązując do pytania radnej p. Elżbiety Gójskiej  wyjaśnił, iż dzierżawa terenu 

części targowiska nie będzie miała wpływu na otrzymanie dofinansowania z 

PRPF, ponieważ budynek ten istniał i teren był dzierżawiony   już wcześniej. 

Proponował także poprawkę do projektu uchwały i zapisanie powierzchni 

dzierżawy nie 100m2, a do 100m2. 

 

 Pan Waldemar Mroczek - podał, że obecnie na modernizowanej 

targowicy powstają   budki handlowe. W przypadku wydzierżawienia terenu 

właścicielce    budynku przy targowicy , która planuje uruchomienie pawilonu 

handlowego, będzie  konkurencją dla budek na targowicy. Stwierdził, że w/w 

budynek  od  wielu lat  nie zagospodarowany.  Proponował ponowne  

omówienie tej sprawy na posiedzeniach komisji. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że  jeśli wydzierżawiamy teren, to nie z 

myślą o konkurencji dla targowiska. Był zdania, że uruchomienie nowego 

pawilonu handlowego może  wpłynąć na to, że    więcej osób będzie  korzystało  

z targowiska. Zagospodarowanie dzierżawionego terenu i odnowienie 

istniejącego budynku poprawi estetykę tego obszaru. W przypadku odmowy 

dzierżawy  terenu , budynek pozostanie w obecnym stanie. 

 

 Pan Waldemar Mroczek - podał, że jeśli zgłosi się  chętna osoba do 

prowadzenia codziennie handlu  w budce na targowicy, to prywatny pawilon   

przy targowicy będzie konkurencją.  

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, iż nie należy bać się konkurencji , ponieważ 

jest to korzystne  dla mieszkańców.  Podkreślił, że wydzierżawienie terenu  

poprawi  estetykę tego miejsca. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - zapytała, do kiedy właścicielka budynku przy 

targowicy posiada umowę dzierżawy terenu. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że  umowa dzierżawy  w/w terenu  obecnie 

będzie się kończyła. 

 

 Pani Marianna Śledziewska - zapytała, czy w przypadku  

wydzierżawienia terenu, właścicielka budynku będzie miała możliwość jego 

rozbudowy. 
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 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że rozbudowa istniejącego budynku byłaby 

możliwa tylko za zgodą gminy.  

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - proponowała zapoznanie się z treścią 

pozwolenia na budowę budynku przy targowicy, ponieważ  w pozwoleniu może 

zawarty być zapis, że właściciel budynku obowiązany jest do jego estetycznego 

utrzymania. 

 

 Pan Piotr Gójski - stwierdził, że gmina wydała zgodę na budowę 

budynku przy targowicy i właścicielka budynku ma prawo dzierżawienia terenu. 

Stwierdził także, że przypadków takich w naszym mieście było wiele, że grunt 

był dzierżawiony, a budynek na tym gruncie prywatny. Był zdania, że sytuacje 

takie należy  regulować  jak najszybciej. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - proponowała wydzierżawienie terenu w 

dotychczasowej wielkości, ponieważ jej zdaniem 100 m2 jest powierzchnią za 

dużą do wydzierżawienia na targowicy. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że w projekcie uchwały jest zapis 100 m2 , 

ponieważ wniosek o dzierżawę był na taką powierzchnię.  Ponadto podał, że nie 

wydzierżawiony będzie teren , na którym będzie parking, czy stoiska handlowe. 

Wydzierżawiony może być teren zielony przyległy do budynku. Stwierdził, że w 

przypadku uruchomienia pawilonu handlowego  zapewne  teren np. na 

opakowania jest potrzebny.  

 

 Pan Piotr Gójski - podkreślił, że dyskusja jest w sprawie dzierżawy 

terenu, natomiast właścicielem nadal będzie gmina i gmina  nic na tym nie traci. 

 

 Pani Marianna Śledziewska  - proponowała przyjęcie wniosku radnej p. 

Elżbiety Stryczyńskiej, aby  zapoznać się z treścią pozwolenia na budowę 

budynku przy targowisku przy ul. Chopina, ponieważ ułatwi to podjęcie decyzji 

w  sprawie przedłużenia dzierżawy terenu. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - była zdania, iż podjęcie  na dzisiejszych obradach 

uchwały w sprawie wydzierżawienia terenu na okres 15 lat stworzy  precedens. 

Przypomniała, że właścicielka budynku kwiaciarni przy dworcu autobusowym 

także wystąpiła z wnioskiem  o dzierżawę  na okres 15 lat. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zapytała p. Elżbietę Stryczyńską, czy 

podtrzymuje swój wniosek. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - stwierdziła, że wniosek podtrzymuje. 
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 Pani Przewodnicząca Rady - zwróciła się o przegłosowanie  wniosku 

radnej p. Elżbiety Stryczyńskiej w sprawie  skierowania projektu uchwały do 

dalszej dyskusji na posiedzeniach komisji. 

Wniosek przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że  radni otrzymali na płytce materiał na temat 

"Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla gminy i miasta Kałuszyn".  Przypomniał,  że  projekt powyższych założeń  

przedstawiany był na sesji Rady Miejskiej w roku  2013 przez autora 

opracowań. Podał, że przesłany projekt założeń   obejmuje  możliwe kierunki  

gospodarki w zakresie zaopatrzenia w ciepło tj. opisany jest stan aktualny w tym 

zakresie w naszej gminie. 

Następnie omówił  główne kierunki  i zagrożenia ujęte w w/w  Założeniach. 

Poinformował, że projekt Założeń  wyłożony był do wglądu  w Urzędzie 

Miejskim przez okres trzech tygodni. Konsultowany był z Urzędem 

Marszałkowskim . Obecnie przedstawiany jest do uchwalenia przez Rade 

Miejską.  

 

Radna p. Marianna Śledziewska  zwolniła się z dalszej części obrad i na 

obradach pozostało 12 radnych.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę nr XXX/240/2014 w 

sprawie  uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną  i paliwa gazowe dla gminy i miasta Kałuszyn" - treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 12 radnych. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - podała, że w związku z zakończeniem prac 

adaptacyjnych zakupionego przez SP ZOZ w Kałuszynie  lokalu  przy ul. 

Warszawskiej 50 z przeznaczeniem na  działalność leczniczą  wystąpiła 

potrzeba  wprowadzenia zmian w statucie SP ZOZ. Proponowana zmiana polega 

na zmianie zapisu w § 10 ust 3, który obecnie proponuje się w brzmieniu 

"Świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 5 udzielane są  w siedzibie 

Przychodni oraz w budynku przy ul. Warszawskiej 50 i ul. Zamojskiej 13 w 

Kałuszynie oraz w gabinecie medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej im. 

Bolesława Prusa w Kałuszynie ul. Pocztowa 4". 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę nr XXX/241/2014 w 

sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej  - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 12 radnych. 
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Ad.pkt 6. 

 Pani Elżbieta  Gójska - zapytała , jakie są propozycje zagospodarowania 

czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie wakacji.  

 

 Pan Waldemar Mroczek - zgłosił, że zakrzaczenia przy drodze do wsi 

Wity zasłaniają widoczność na drodze . Zła jest także nawierzchnia  drogi do 

Milewa. Przypomniał także problem  psów we wsi Mroczki i podał, że w 

sprawie tej złożone zostało pismo do Pana Burmistrza.  

Następnie  zapytał, co jest wiadome w sprawie zdemontowanego  masztu radaru 

w Kałuszynie przy ul. Warszawskiej, czy przeniesiony zostanie w inne miejsce 

w Kałuszynie. Ponadto stwierdził, iż jego zdaniem pomoc ze środków Opieki 

Społecznej udzielana jest  osobom nadużywającym alkoholu. Zapewnił, że zna 

takie przypadki. Zgłosił także, że osoby jeżdżące kładami zakłócają spokój i 

stwarzają niebezpieczeństwo na drodze. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - zgłosiła , że na ul. Mostowej  w okolicy  

Zakładu Libella  po opadach deszczu gromadzi się woda. Istniejące  studzienki 

burzowe  nie odbierają nadmiaru wody. 

Podała  także, że  wody opadowe  spływają na jej posesję przy ul. Wojska 

Polskiego prawdopodobnie z tego powodu, że studzienka burzowa w tej okolicy  

jest niedrożna. 

 

 Pani Władysława Mirosz - przyznała, że woda w ul. Mostowej gromadzi 

się  w okolicy Zakładu Libella  i przy posesji   przed mostem  w tej ulicy.  

Zgłosiła także, że rów  odprowadzający wodę w okolicy posesji p. Mikołajczyk  

należałoby oczyścić,  ponieważ jest niedrożny. 

 

 Pani Stanisława Kiełbasa - Sołtys wsi Gołębiówka  zwróciła się o 

interwencję w ZDP w Mińsku Maz. w sprawie wykonania naprawy drogi 

powiatowej  do jej wsi. Stwierdziła, że wykonywane  doraźne naprawy  szybko 

ulegają  ponownemu uszkodzeniu. 

 

 Pani Maria Dmowska - zgłosiła, że droga powiatowa  od Kałuszyna w 

kierunku Falbogów  wymaga remontu.  Konieczne jest również wycięcie 

zakrzaczeń przy drodze do wsi Wity, ponieważ zasłaniają widoczność na drodze 

i stwarzają niebezpieczeństwo  w ruchu drogowym. Prosiła Pana Burmistrza 

oraz radną z tego okręgu , która jej zdaniem nie interesuje się stanem tej drogi, o 

interwencję w tej sprawie w ZDP w Mińsku Maz.  
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 Pani Henryka Śledziewska - radna  z okręgu , w którego skład wchodzi 

wieś Wity podała, że  w każdej wsi jest sołtys i to on powinien zgłaszać 

potrzeby, ponieważ zna teren i ma rozeznanie o potrzebach. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że  drogi powiatowe na terenie naszej gminy 

wymagają remontu nawierzchni między innymi droga   do Milewa, Przytoki, 

Falbogów i Witów. Poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych rozpoczął już 

wycinkę  drzew i zakrzaczeń przy drogach. W robotach tych pomagają także 

pracownicy , którzy  skierowani są z Urzędu Pracy do wykonywania prac 

społecznie użytecznych w naszej gminie.  Z powodu braku mocy przerobowych  

oraz  potrzeby wykaszania rowów, terminy wycinki drzew i zakrzaczeń  

wydłużają się.   

Następnie Pan Burmistrz poinformował, że wszystkie nasze wnioski, które 

zostały złożone  w sprawie wycinki drzew na drogach powiatowych, czy 

gminnych  załatwione zostały negatywnie.  

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że ZDP obiecał, że do końca miesiąca 

maja  wykona  prace na drogach powiatowych na terenie naszej gminy. 

Zapewnił, że jest w ciągłym kontakcie z ZDP. Podał, że jeśli prace nie zostaną 

wykonane, to będzie  interweniował poprzez  naszych  radnych powiatowych , 

którzy  są członkami Zarządu.  

Nawiązując do  wypowiedzi radnego p. Waldemara Mroczka dotyczącej psów  

we wsi Mroczki podał, że  na  zebraniu mieszkańców tej wsi  ustalono, żeby 

mieszkańcy złożyli oświadczenia , w których opiszą  występujące zagrożenie 

bezpieczeństwa  spowodowanego przez psy oraz występujące zdarzenia. Po 

zebraniu wszystkich dokumentów Pan Sekretarz  przygotuje wniosek do Sądu w 

tej sprawie.  Poinformował, że w sprawie  zbierającej się  wody na ulicy 

Mostowej w okolicy Zakładu Libella , co było możliwe zostało zrobione. Przy 

średnich opadach deszczu woda nie zbiera się. Natomiast podczas ulewnych 

deszczy woda gromadzi się , ponieważ spływa wówczas w to miejsce  z części 

ulic miasta i nanosi nieczystości, które  powodują zatkanie studzienek 

deszczowych.   Zapewnił, że studzienki deszczowe zostaną oczyszczone przez 

ZGK. Natomiast w ulicy Wojska Polskiego  problem gromadzenia się wody 

należy rozwiązać poprzez  przebudowę chodnika i podwyższenie krawężników.  

Odpowiadając Pani Sołtys wsi Gołębiówka Pan Burmistrz podał, że ZDP w 

Mińsku Maz. obiecał, że nawierzchnię drogi naprawi w  przyszłym tygodniu. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zgłosiła, że mieszkańcy wnioskują  o 

wykonanie barierek przy stawach , które znajdują się przy drodze do wsi 

Gołębiówka . 

 

 Pan Bogusław Michalczyk - zgłosił potrzebę wykoszenia rowów przy 

drodze powiatowej  Garczyn - Zimnowoda. 
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 Pan Burmistrz -  nawiązując do potrzeby wycięcia zakrzaczeń przy 

drodze do wsi Wity podał, że  na zakręcie wyjazdu z tej drogi zakrzaczenia  

zostaną  wycięte. Natomiast  w sprawie wycięcia pozostałych zakrzaczeń przy 

tej drodze wystąpi do ZDP.  Podał także, iż stara się żeby drogi  gminne   

naprawiane były na bieżąco. Na drodze powiatowej  do wsi Falbogi planowane 

jest wykonanie nakładki  w roku bieżącym.  

W sprawie zdemontowanego masztu radaru  podał, iż wyjaśni tę sprawę. 

Natomiast w sprawie  jazdy kładami wystąpi do Policji, żeby zwróciła  

szczególna uwagę  na osoby jeżdżące  tymi pojazdami , które zakłócają spokój i 

stwarzają niebezpieczeństwo na drodze. Poinformował, że dotychczas już kilka 

osób ukaranych zostało mandatami za taką jazdę.  Prosił, że jeśli jest się 

świadkiem niebezpiecznej jazdy kładami, o zgłaszanie na bieżąco  takich 

faktów.  

  

 Pani Z-ca Burmistrza - ustosunkowując się do pytania radnej p. Elżbiety 

Gójskiej  w sprawie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w 

okresie wakacji  podała, że  temat ten omawiany był na posiedzeniu Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej. W posiedzeniu 

uczestniczyli także kierownicy jednostek organizacyjnych , które  będą  

organizować czas wolny dzieci i młodzieży szkolnej  w okresie wakacji. W 

posiedzeniu nie uczestniczyła tylko Pani Dyrektor Przedszkola, lecz przekazała 

informację, że przedszkole czynne będzie w okresie wakacji w miesiącu lipcu. 

Szkoła Podstawowa w Kaluszynie w okresie wakacji organizuje wyjazd grupy 

29 dzieci do Manchesteru , które  zdobyły pierwsze miejsce  w Mistrzostwach 

Polski  w tańcu. Na posiedzeniu Komisji  wnioskowano, aby Szkoła  

Podstawowa w okresie wakacji zorganizowała zajęcia dla dzieci  przez okres 

jednego tygodnia.  Pan Dyrektor  zobowiązał się , że dokona rozeznania i jeśli  

będzie zapotrzebowanie, to zajęcia zostaną zorganizowane. 

Gimnazjum w okresie wakacji  w miesiącu lipcu  organizuje obóz w 

Kołobrzegu. Gimnazjum  realizuje także projekt "Wakacje w mieście". Zajęcia 

prowadzone będą przez okres jednego tygodnia. Jeśli będzie zainteresowanie, to   

zajęcia będą przedłużone. Na terenie szkolnym  animator sportu  codziennie 

będzie pełnił dyżur i  sprawował opiekę nad dziećmi korzystającymi z 

kompleksu boisk przy szkole. 

Następnie poinformowała, że w okresie wakacji  zajęcia dla  dzieci prowadzone  

będą  także w Domu Kultury i Bibliotece przez okres dwóch tygodni. 

Wyjaśniła , że zgodnie z ostatnimi ustaleniami  zajęcia w w/w placówkach  

prowadzone będą w pierwszej połowie lipca w Domu Kultury, a w drugiej 

połowie lipca w Bibliotece Publicznej.  W  pierwszej wersji zajęcia planowane 

były w tym samym terminie. 

Pani Z-ca Burmistrza poinformowała także, że Gmina we współpracy z 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej złożyła wniosek  o pozyskanie środków  na 

działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Projekt jest na 
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kwotę 23.150 zł w tym dofinansowanie w wysokości 18 tys.  zł. W przypadku 

otrzymania w/w dofinansowania  kwota ok. 8 tys. zł skierowana zostanie na 

wypoczynek dla dzieci w okresie wakacji. 

Ponadto zwróciła się z prośbą do obecnych na sesji, aby przekazali w swoich 

miejscowościach i środowiskach informację o prowadzonych  zajęciach dla 

dzieci i młodzieży szkolnej w okresie wakacji. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury 

Zdrowia i Spraw Socjalnych podziękowała Pani Kierownik Biblioteki za 

przesunięcie terminu  zajęć w okresie wakacji w taki sposób, że nie będą 

odbywać się  w tym samym terminie, co zajęcia w Domu Kultury. 

 

 Pan Piotr Gójski - podkreślił, iż fakt przesunięcia terminu zajęć w 

Bibliotece w okresie wakacji  jest wynikiem  pracy Komisji Oświaty Kultury 

Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz jej Przewodniczącej.  Natomiast  trzy projekty 

uchwał, których sprawy należą do kompetencji Komisji Rolnictwa i Gospodarki, 

z dzisiejszych obrad skierowane zostały do ponownego  rozpatrzenia nie 

najlepiej świadczą, o pracy tej Komisji. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - wyjaśniła , że  przesuniecie terminu zajęć w 

Bibliotece wynikało ze zgłaszanych wniosków i sugestii na posiedzeniu 

Komisji. 

W sprawie udzielania pomocy ze środków  opieki społecznej  podała, że  jest 

przekonana, że OPS udzielając pomocy kieruje się obowiązującymi przepisami. 

Osoby nadużywające alkoholu  nie otrzymują  pomocy pieniężnej , otrzymują 

kartki do sklepu na odbiór  art. spożywczych. Przyznała, że  sporadycznie  może  

zdarzyła się taka sytuacja, że osoba otrzymująca pomoc , przeznaczyła ją na 

alkohol. 

 

 Pan  Zygmunt Mroczek - był zdania, że jeśli  byłoby to sporadycznie, że 

osoba otrzymująca pomoc ze środków opieki społecznej przeznaczyła ją na 

alkohol, to zapewne  nikt nie komentowałby  tej sprawy. Jeśli jednak  osoba 

korzystająca ze środków opieki społecznej jest codziennie pijana, to oburza 

mieszkańców. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - podała, że OPS udziela pomocy w różnej formie 

np. zasiłki stałe, czy celowe. Wpłaca także świadczenia rodzinne.  Stwierdziła, 

że każdą sytuację o przyznanie pomocy należy  rozpatrywać indywidualnie.  

Stwierdziła ponadto, że przypadki niewłaściwego wykorzystania  pomocy ze 

środków Opieki Społecznej  przez osoby, które otrzymują  taką pomoc, należy 

zgłaszać do OPS. 
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 Pan Waldemar Mroczek -  zapewnił, że są  takie przypadki , że osoby 

korzystające ze środków opieki społecznej  nadużywają alkoholu. 

 

 Pan Burmistrz -  stwierdził, że Ośrodek Pomocy Społecznej osobom 

nadużywającym alkoholu nie udziela pomocy w formie  pieniężnej. Osoby te 

otrzymują kartki na odbiór artykułów spożywczych w wyznaczonym sklepie. 

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że w okresie wakacji prowadzona będzie 

szkółka nauki pływania dla dzieci, tak jak było to w roku ubiegłym. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - zapytała, czy w rb. organizowana będzie "Noc 

Świętojańska". 

 

 Pan Burmistrz - podał, że "Noc Świętojańska" będzie organizowana w 

dniu 21 czerwca br. Szczegóły uroczystości podane będą na plakatach. 

Nawiązując do  wypowiedzi radnego p. Piotra Gójskiego dotyczącej 

skierowania trzech uchwał do ponownego rozpatrzenia przez komisję  

stwierdził, iż  nie czuje się z tego powody przegrany. 

 

 Pan Piotr Gójski - był zdania, że Komisja Rolnictwa i Gospodarki   w 

sposób  niewłaściwy rozpatrzyła  projekty uchwał skierowane na dzisiejszych 

obradach do ponownego rozpatrzenia, ponieważ sama wystąpiła z takim 

wnioskiem. 

 

 Pani Zofia Gójska - Sołtys wsi Wólka Kałuska  zgłosiła potrzebę 

naprawy dziury w nawierzchni  na zakręcie drogi do jej wsi . 

 

 Pani Sabina Broniarek - Sołtys wsi Przytoka zapytała, w jakim  czasie  

ma złożyć pismo  w sprawie sprzeciwu uruchomienia żwirowni w jej wsi. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że pismo należy złożyć w ciągu dwóch tygodni. 

 

 Pani Anna Andrzejkiewicz - Dyrektor Biblioteki Publicznej w 

Kałuszynie poinformowała, że gwiazdą wieczoru w "Noc Swiętojańską" będzie 

Zespół Lombart. Następnie przedstawiła  program uroczystości. 

 

 Pan Burmistrz - poinformował, że 1 czerwca br. odbędzie się otwarcie 

sezonu wędkarskiego  nad zalewem.  W dniu tym odbędą się zawody 

wędkarskie o "Puchar Burmistrza" oraz o godz. 11  zorganizowany będzie 

"Dzień Dziecka". Zaprosił do wzięcia udziału.  

 

 Pan Bogusław Michalczyk - zaprosił na posiedzenie Komisji Rolnictwa i 

Gospodarki  , na którym ponownie omawiane będą  projekty uchwał  nie podjęte 

na dzisiejszych obradach,  Panią Sołtys wsi Przytoka i Milew. 
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Ad.pkt  7. 

 Pani  Przewodnicząca Rady - Przewodnicząca Rady  Miejskiej w 

Kałuszynie  zamknęła XXX obrady Rady Miejskiej. 

 

 

Na tym o godz. 14,00 obrady zakończono. 

 

 
Protokółowała: 
D.Rosołowska 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


