
Protokół Nr XVI/08 
z  pozaplanowych obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 29 
września 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 14,oo. 
Obecni wg załączonej listy obecności - 15 osób tj. 100%. 
W obradach uczestniczyli takŜe : p. Marian Soszyński - burmistrz, p. Henryka 
Sęktas - sekretarz, p. Janina Zgódka - skarbnik . 
Ponadto w obradach udział wzięli: p. ElŜbieta Kołak - dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Nowych Groszkach, p. Renata Roguska - p.o. dyrektora 
Przedszkola w Kałuszynie, p. Dariusz Winnik - dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Kałuszynie oraz sołtysi wsi: Abramy, Chrościce, Falbogi, 
Garczyn Mały, Gołębiówka, Kluki, Leonów, Marianka, Milew, Mroczki, Nowe 
Groszki, Patok, Piotrowina, Przytoka,  Szembory, Szymony, Wąsy, Wity, 
Wólka Kałuska i śebrówka. 
Obradom przewodniczył p. Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kałuszynie.  
 
Ad.pkt 1. 
 Pan Przewodniczący Rady Miejskiej - powitał zebranych, dokonał 
otwarcia obrad i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
 
Ad.pkt 2. 
 Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił proponowany 
porządek obrad, który przesłany został radnym z uwzględnieniem 
zrealizowanego juŜ punktu tj.: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Interpelacje. 
4. Informacja o działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz 
    realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
• Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 
• Zmian w budŜecie gminy na 2008 r. 
• Zaciągnięcia  kredytu długoterminowego w 2008 roku na sfinansowanie 

wydatków inwestycyjnych gminy 
• Zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007-2015. 
6. Przyjęcie protokółu Nr XV/08 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 
7. Zapytania i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad.  
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Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, przy 100% 
obecności radnych. 
 
Ad.pkt 3. 
 Interpelacji nie zgłoszono. 
 
Ad.pkt 4. 
 Pan Marian Soszyński - burmistrz przedstawił informację z działalności 
w okresie międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej - treść 
informacji w załączeniu. 
 
Radni przyjęli  przedstawioną informację nie wnosząc uwag. 
 
Ad.pkt 5. 
 Pan Burmistrz - przedstawiając uzasadnienie do uchwały w sprawie  
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu podał,  Ŝe 
dyskusja na ten temat trwa juŜ długo. Prowadzona była na wszystkich 
posiedzeniach komisji i na ostatnich obradach Rady Miejskiej. 
Wszyscy radni  posiadają informację, które ulice proponuje się do przejęcia jako 
drogi gminne, a które proponuje się do pozostawienia jako drogi powiatowe w 
mieście Kałuszyn.  Wszyscy radni znają takŜe stan techniczny  tych ulic oraz ich 
długość. Na posiedzeniach komisji były głosy ze strony radnych, Ŝe niektóre 
ulice w Ŝaden sposób nie kwalifikują się jako drogi powiatowe.  
Podjęta na poprzednich obradach Rady Miejskiej uchwała w sprawie  
upowaŜnienia burmistrza do rozwiązania porozumienia  na zarządzanie drogami 
powiatowymi w mieście Kałuszyn oznacza, Ŝe od 1 stycznia 2009 r.  ulicami 
powiatowymi w mieście Kałuszyn zarządzać będzie  Pan Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych.   
Negocjacje z Zarządem Dróg Powiatowych  dotyczyły zapewnienia ze strony 
ZDP, Ŝe  ulice w mieście Kałuszyn proponowane do pozostawienia jako drogi 
powiatowe zostaną w najbliŜszych latach wyremontowane. 
Jako pozytywny akcent tych negocjacji jest to, Ŝe w rb. otrzymaliśmy  od 
Starosty dodatkowe środki na modernizacje ul. Barlickiego i ul. Mostowej. Do 
planu budŜetu Powiatu na rok 2009 zgłosiliśmy wykonanie  nawierzchni w ul. 
Mostowej i w ul. 1-go Maja. Wykonanie nawierzchni w ul. Wojska Pol. 
wnioskować będziemy po  zakończeniu budowy wodociągu i kanalizacji 
burzowej w tej ulicy.  
Opinia Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Zarządu Powiatu w 
sprawie  zmiany kategorii ulic w mieście Kałuszyn  jest pozytywna. 
Ponadto Pan Burmistrz przypomniał, Ŝe jako drogi powiatowe w mieście 
Kałuszyn proponuje się pozostawić ul. 1-go Maja do ul. Chopina, ul. Chopina i 
Pl. Kilińskiego od wschodniej strony parku, ul. Mostowa i ul. Barlickiego do ul. 
Warszawskiej, ul. Zawoda od ul. Mostowej do Kazimierzowa, ul. Wojska Pol. 
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od ul. Warszawskiej do rzeki Witówka. Łącznie na stan gminy proponuje się 
przejąć 4,5 km dróg powiatowych, a ponad 10 km pozostałoby  jako drogi 
powiatowe.  
Następnie Pan Burmistrz wnioskował przyjęcie proponowanej uchwały w wersji 
przesłanej radnym.    
 
 Pan Andrzej Solonek - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku 
Maz.  podał, Ŝe Zarząd Powiatu  w 1999 roku  przejął od Generalnej Dyrekcji 
oraz od Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Siedlcach i Otwocku 
wówczas drogi wojewódzkie o łącznej długości 524 km., w tym 54 km , to drogi 
kategorii miejskiej. W  Wesołej 8,8 km,  w Sulejówku 4,7 km,  w Mińsku Maz. 
24 km i Kałuszynie  14,9 km.  Z powyŜszych danych wynika, Ŝe Wesoła i 
Sulejówek  prawidłowo  ustaliły kategorie dróg powiatowych, które wówczas 
odpowiadały kategorii dróg wojewódzkich. 
W Mińsku Maz. w ostatnim czasie  uporządkowano kategorie dróg i jako drogi 
powiatowe pozostało 9,7 km. dróg.  W zasadzie obecnie do uporządk0wania 
kategorii dróg pozostało miasto Kałuszyn. DuŜa część ulic w Kałuszynie nie 
spełnia  kategorii dróg powiatowych. Po przyjęciu proponowanej uchwały 
sprawa kategorii dróg powiatowych w powiecie Mińskim byłaby 
uporządkowana - stwierdził Pan Dyrektor Andrzej Solonek. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XVI/102/08 w 
sprawie  zaliczenia  dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu - 
treść uchwały w załączeniu . 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności radnych.  
 
 Pan Burmistrz -  przedstawiając  uzasadnienie do projektu uchwały w 
sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 r. szczegółowo omówił  proponowane 
zmiany w załączniku inwestycyjnym do budŜetu gminy na 2008 rok. 
Podał, Ŝe oprócz środków , które dodatkowo weszły do budŜetu  proponuje się 
zmianę wartości  niektórych zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenie nowych 
zadań inwestycyjnych. 
Jako nowe zadania inwestycyjne proponuje się : 
1/ modernizację chodnika w ul. Mostowej w Kałuszynie za kwotę 66 tys. zł 
2/ usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim 
   poprzez  modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn - zapis ten dotyczy  
  drogi we wsi Piotrowina - na kwotę 1.171.609 zł . Zadanie to realizowane  
  mogłoby być w roku przyszłym z dopłatą z budŜetu gminy w wysokości  ok.  
  135 tys. zł pod warunkiem, Ŝe środki w wysokości 995.867 zł zostaną  
  przyznane nam w ramach RPO. 
  Pan Burmistrz wyjaśnił takŜe, Ŝe tylko droga we wsi Piotrowina spełnia 
  warunki   ubiegania się o powyŜsze środki. 
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3/ budowa ciepłociągu do budynku OSP  w Kałuszynie za kwotę 27 tys. zł. 
Następnie Pan Burmistrz przedstawił i omówił proponowane zmiany w budŜecie 
podając, Ŝe proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 122.640 zł tj.   
1/ z zadania  ujętego w pkt 11 - e-Urząd,  e-Gmina  zdjęcie kwoty 10.000 zł, 
poniewaŜ  MSWiA stworzyło gminom moŜliwość bezpłatnego korzystania z 
elektronicznej skrzynki zamieszczonej na ich serwerze  oraz kwoty 50 tys. zł  z 
wynagrodzeń osobowych                                                                                                                                                                                                        
2/ zdjęcie z zadania  inwestycyjnego Sieciowa kanalizacja z wykorzystaniem                                                                                        
oczyszczalni przydomowych " kwoty 40.000 zł w związku ze zmniejszeniem 
kosztów opracowania dokumentacji na tym zadaniu oraz zdjęcie kwoty 10.000 
zł z zadania "Budowa zbiornika retencyjnego", poniewaŜ  do czasu zawarcia 
Aktu Notarialnego nie będą ponoszone nakłady z budŜetu gminy na tę 
inwestycję.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3/ zdjęcie kwoty 2.700 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków bieŜących w 
dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. 
Pan Burmistrz podał, Ŝe proponuje zwiększenie planu wydatków  na realizację 
dwóch boisk sportowych - boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z 
budynkiem sanitarno- szatniowym "Orlik 2012". Przypomniał, Ŝe na 
posiedzeniach komisji  podawana była kwota  tego zadania w wysokości 1.600 
tys. . Obecnie jednak po dzisiejszym przetargu  wnioskuje zapisanie kwoty 
1.750 tys. zł. , czyli  zwiększenie wydatków o kwotę 252.700  zł. w tym 2.700 zł 
na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. 
Ponadto  Pan Burmistrz  przedstawił i omówił  pozostałe  proponowane zmiany 
w budŜecie  gminy na 2008 r. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XVI/103/08 w 
sprawie  zmian w budŜecie gminy na 2008 rok - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności radnych. 
 
 Pan Burmistrz -   przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 
sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego  w 2008 r. na sfinansowanie 
wydatków inwestycyjnych gminy miedzy innymi podał, Ŝe  proponowana 
uchwała jest konsekwencją podjętej wcześniej uchwały w sprawie zmian w 
budŜecie gminy.  Wyjaśnił, Ŝe do momentu zwiększenia kosztów na realizację  
"Orlika 2012" w  zasadzie nic się nie zmieniło.  
W budŜecie zapisany był kredyt na przebudowę  ulic w "osiedlu za szkołą" w 
wysokości 52 tys. zł  , rozbudowa budynku szkoły w Kałuszynie 650 tys. zł i 
budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" było 884 tys. zł , obecnie proponuje się 
kwotę poŜyczki w wysokości 1.150 tys. zł. Poza tym nie zmieniają się terminy 
spłaty ani źródła pokrycia poŜyczki. 
Ponadto Pan Burmistrz poinformował, Ŝe przygotowywane są wnioski o 
pozyskanie środków z funduszy unijnych  na realizacje  w/w inwestycji. W 
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przypadku otrzymania środków  spłacona byłaby  poŜyczka zaciągnięta  w 
WFOŚiGW  i wówczas poŜyczka ta traktowana byłaby jako pomostowa bez 
moŜliwości częściowego umorzenia. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XVI/104/08 w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2008 roku na sfinansowanie 
wydatków inwestycyjnych gminy - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy 100%  obecności radnych. 
 
 Pan Burmistrz - przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały 
dotyczącej zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym między innymi podał, 
Ŝe  proponowane zmiany związane są z przyjętymi zmianami na dzisiejszych 
obradach.  
Przypomniał takŜe, Ŝe  podczas uchwalania WPI informował, Ŝe dokument ten 
musi być elastyczny i, Ŝe  jest niezbędny do ubiegania się o pozyskanie środków 
z funduszy unijnych oraz, Ŝe  będzie on  na bieŜąco modyfikowany w zaleŜności 
od planowanych i realizowanych inwestycji. Obecnie, Ŝeby była moŜliwość 
wystąpienia z wnioskiem o pozyskanie środków na modernizację drogi we wsi 
Piotrowina,  to zadanie to naleŜy ująć w WPI. Kontynuując budowę boiska 
"Orlik 2012" naleŜy wpisać w WPI  przyjętą na dzisiejszych obradach kwotę. 
Ponadto Pan Burmistrz wyjaśnił , Ŝe WPI musi być  dostosowany do załącznika 
inwestycyjnego  budŜetu gminy na rb. i proponowane na dzisiejszych obradach 
zmiany wynikają z przyjętych zmian w budŜecie gminy i w załączniku 
inwestycyjnym łącznie z prognozą spłaty zadłuŜenia. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XVI/105/08 w 
sprawie  zmiany uchwały Nr XII/85/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 
kwietnia 2008 r.. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
gminy Kałuszyn na lata 2008-2013 - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności. 
 
Ad.pkt 6. 
 Protokół Nr XV/08 z poprzednich obrad Rady Miejskiej  wyłoŜony został 
do wglądu. 
 
Radni nie wnieśli uwag do protokółu i jednogłośnie, przy 100% obecności, 
przyjęli protokół. 
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Ad.pkt 7. 
 Pan Burmistrz - odczytał treść pisma Związku Miast Polskich i Centrum 
Jana Pawła II "Nie lękajcie się"  w sprawie  przekazania dotacji w wysokości 1 
zł na mieszkańca gminy z przeznaczeniem na  budowę Centrum- treść pisma w 
załączeniu. 
Ponadto Pan Burmistrz wyjaśnił, Ŝe  nie ma moŜliwości  prawnych przekazania 
dotacji z budŜetu gminy na powyŜszy cel.   
W związku z tym naleŜałoby szukać  innych moŜliwości przekazania dotacji np. 
poprzez pozyskanie sponsorów. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - stwierdził, Ŝe nadając Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II  tytuł Honorowego Obywatela naszego miasta podjęliśmy 
takŜe zobowiązania z tym związane. W związku z tym, jeśli będą jakieś 
moŜliwości  przekazania środków , to naleŜy poprzeć przedstawioną propozycję.  
 
 Pan Ryszard Kaczmarczyk - radny ze wsi Sinołęka  był zdania, Ŝe 
wnioskowana kwota do przekazania  na budowę Centrum  Jana Pawła II nie jest 
kwotą duŜą i naleŜałoby  ją przekazać.  
 
 Pan Bogusław Michalczyk - radny ze wsi Garczyn DuŜy przypomniał, Ŝe 
tytuł Honorowego Obywatela Kałuszyna  Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II  
nadała Rada Miejska minionej kadencji, a obecna  kadencja jest  kontynuacją 
podjętych zobowiązań. 
Następnie zaproponował przekazanie jednej diety przez kaŜdego radnego na 
powyŜszy cel, a  następnie przeanalizowanie moŜliwości pozyskania  pozostałej 
kwoty. 
 
 Pani ElŜbieta Stryczyńska - radna z m. Kałuszyn - Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej poparła 
propozycje radnego Pana Bogusława Michalczyka w sprawie przekazania diety 
na budowę Centrum Jana Pawła II. 
 
 Pan Mroczek Zygmunt - sołtys wsi Mroczki poinformował, Ŝe jeśli radni 
przekaŜą dietę na budowę Centrum Jana Pawła II, to sołtysi takŜe przekaŜą 
swoją dietę. 
 
 Pani Władysława  Mirosz - radna z m. Kałuszyn - Przewodnicząca 
Komisji BudŜetu i Finansów Rady Miejskiej wnioskowała przedyskutowanie na 
posiedzeniach komisji sprawy przekazania środków na budowę Centrum Jana 
Pawła II. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - poddał pod głosowanie wniosek radnej p. 
Władysławy Mirosz. 
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Wniosek przyjęty został jednogłośnie, przy  100% obecności radnych.  
 
  Pan Waldemar Mroczek - radny ze wsi Mroczki    zgłosił, Ŝe  po 
opadach deszczu droga przez wieś Milew, Falbogi i Mroczki w zasadzie jest 
nieprzejezdna z powodu  zalegającego na jezdni piasku.  
 
 Pani Maria Dmowska - sołtys wsi   Wity poinformowała, Ŝe drzewa 
przeznaczone do wycinki przy drodze do wsi Wity nie zostały dotychczas  
wycięte. 
 
 Pani Klukowska Jadwiga - sołtys wsi Milew  zwracając się do Pana 
Solonka podała, Ŝe droga powiatowa Milew -Trzebucza jest w bardzo złym 
stanie. Jest to droga Ŝwirowa. Obecnie po opadach trudno przejechać , a nawet 
przejść tą drogą . Drogą tą chodzą dzieci do szkoły w Trzebuczy. Stwierdziła, Ŝe 
jest to jedyna droga w powiecie Mińskim, na której nie  wykonuje się Ŝadnych 
remontów. Nie oczyszczane są takŜe rowy przy drodze do wsi Milew. Pani 
Sołtys zwróciła się z prośbą o wykonanie tych prac, poniewaŜ istniejące 
zakrzaczenia stwarzają zagroŜenie bezpieczeństwa na drodze.  
 
 Pan Ryszard Kaczmarczyk - nawiązał do pisma Związku Miast Polskich 
i Centrum Jana Pawła II i podał, Ŝe zapewne  powyŜsza inicjatywa znana jest  
takŜe ks. Proboszczowi. W związku z tym proponował nawiązanie kontaktu z 
Ks. Proboszczem w tej sprawie i np. zebranie jednej tacy z przeznaczeniem na 
powyŜszy cel. 
 
 Pan Andrzej Solonek - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku 
Maz . ustosunkowując się do głosów w dyskusji  podał, Ŝe  zna dobrze stan 
wszystkich dróg na terenie powiatu. Zna takŜe stan drogi Milew-Trzebucza. 
Zapewnił, Ŝe nie jest to jedyna droga na terenie powiatu o nawierzchni 
Ŝwirowej. Poinformował, Ŝe Powiat przyjął taką zasadę, Ŝe  drogi gruntowe i 
drogi Ŝwirowe  wykonywane są przy współpracy z gminami. Takich inwestycji 
Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje 3-4 w ciągu roku.  Wymienił drogi 
realizowane na takich zasadach w rb.  
Podał takŜe, Ŝe swego czasu prowadzone były rozmowy z Panem Burmistrzem 
w sprawie wspólnego wykonania remontu drogi Milew-Trzebucza, lecz 
realizacja nie doszła do skutku.   
Pan Dyrektor ZDP zapewnił, Ŝe ponownie zgłosi na posiedzeniu Zarządu 
Powiatu wniosek w sprawie wykonania drogi Milew-Trzebucza, lecz sądzi, Ŝe 
zasada wspólnego z gminami realizowania takich dróg zostanie utrzymana. 
 
 Pan Burmistrz - przyznał, Ŝe rozmowy na temat wspólnego remontu 
drogi Milew-Trzebucza prowadzone były wielokrotnie.  
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Uzgodnienia podjęte na zebraniu wiejskim we wsi Milew  w roku 2007 były 
takie, Ŝe  mieszkańcy   przekaŜą istniejący budynek  świetlicy na stan gminy. 
Następnie budynek ten zostanie sprzedany, a uzyskane środki przekazane jako 
wkład gminy na remont w/w drogi. 
Jednak po ostatnim spotkaniu z mieszkańcami wsi Milew, jestem przekonany- 
stwierdził  Pan Burmistrz - , Ŝe  nie dojdzie do skomunalizowania budynku 
świetlicy w Milewie. Wyraził wątpliwą nadzieję, Ŝe mieszkańcy tej wsi 
wyremontują budynek świetlicy. Zapewnił, Ŝe nie jest przeciwny 
wyremontowaniu i zagospodarowaniu świetlicy.  Jeśli mieszkańcy wykazaliby 
wolę wyremontowania , odpowiedniego zagospodarowania i uŜytkowania 
świetlicy, to byłby za tym, Ŝeby udzielić im  pomocy w tych pracach. Wyraził 
wolę  ponownego spotkania  się z mieszkańcami  wsi Milew w sprawie 
świetlicy. Podał, Ŝe informował na zebraniu mieszkańców, Ŝe nie wystąpi z 
propozycją do Rady Miejskiej o udzielenie dotacji z budŜetu gminy na  remont 
drogi  Milew-Trzebucza , jeśli nie będzie miał pewności , Ŝe  budynek świetlicy  
zostanie  wyremontowany i prawidłowo uŜytkowany przez mieszkańców lub 
przekazany na rzecz gminy, skomunalizowany , a następnie sprzedany. 
Uzyskane ze sprzedaŜy środki  przekazane byłbyby wówczas na modernizację 
drogi Milew-Trrzebucza. 
Następnie Pan Burmistrz przyznał, Ŝe stan drogi Milew-Trzebucza jest zły.  
Podał, Ŝe droga ta równana była równiarką.  
 
 Pan Tomasz Glinka - radny ze wsi Abramy zwracając się do  Pani Sołtys 
wsi Milew  zaproponował,  aby mieszkańcy tej wsi wykazali  trochę dobrej woli 
i we własnym zakresie usunęli  piasek z nawierzchni drogi.  
 
 Pani Klukowska Jadwiga - stwierdziła, Ŝe  uprzątanie piasku z drogi we 
wsi Milew przez mieszkańców nie jest moŜliwe, poniewaŜ piasek napływa na 
drogę po kaŜdych opadach deszczu. 
 
 Pan Zygmunt Mroczek -  zgłosił,. Ŝe rowy przy drodze we wsi Mroczki 
zostały zaszorowane spływającym  piaskiem . Obecnie na drodze wykonana jest 
nawierzchnia bitumiczna  i spływający piasek pozostaje na jezdni. W związku z 
tym zwrócił się z prośbą o oczyszczenie rowów przy w/w drodze. 
 
 Pan  Andrzej Solonek - zapewnił, Ŝe znany jest jemu problem w/w dróg. 
Podkreślił, Ŝe największy problem to jest to, Ŝe Powiat przejął drogi o 
szerokości pasa drogowego 8-9 mb. W związku z tym nie ma miejsca  na  
okopanie drogi rowami.  
Podał , Ŝe  ZDP  co jakiś czas dokonuje czyszczania rowów i stwierdził, Ŝe 
głoszony przez Pana Sołtysa wsi Mroczki wniosek przekaŜe do realizacji.  
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Poinformował takŜe, Ŝe  ZDP w rb. planuje zakup specjalistycznego sprzętu do  
bieŜącego utrzymania rowów . W związku z tym w roku przyszłym  nastąpi 
znaczna poprawa w tym zakresie.  
Następnie Pan Dyrektor ZDP podziękował radnemu p. Tomaszowi Glince za 
zwrócenie słusznej uwagi dotyczącej uprzątania pisaku z jezdni przez 
mieszkańców wsi. Podał, Ŝe  dróg powiatowych jest ponad 500 km. Oznacza to 
ponad 1000 km poboczy.  SłuŜby porządkowe  ZDP w Mińsku i Stanisławowie 
składają się z 4 osób.  W związku z tym trudno wyobrazić sobie, Ŝe  wykonają 
wszystkie prace związane z bieŜącym utrzymaniem dróg, a środki finansowe 
przeznaczane są głównie na utrzymanie stanu nawierzchni drogi. 
Podał takŜe, Ŝe w wielu miejscowościach mieszkańcy we własnym zakresie   
wykonują prace porządkowe na drogach.  
 
 Pan Waldemar Mroczek - radny ze wsi Mroczki  podał, Ŝe w zasadzie 
corocznie około trzech przyczep pisaku wywozi z drogi , przy której posiada  
grunty. Podkreślił, Ŝe droga ta jest drogą powiatową i ZDP   raz na jakiś czas pr 
powinien  wykonywać prace porządkowe.  
 
 Pan Andrzej Solonek - wyjaśnił, Ŝe nie oczekuje od mieszkańców 
stałego wykonywania prac porządkowych. ZDP posiada sprzęt  i w miarę  
moŜliwości wykonuje te prace. 
 
 Pan Burmistrz - ustosunkowując się do wypowiedzi Pani Sołtys wsi 
Wity poinformował, Ŝe decyzja na wycinkę drzew jest wydana, a uzgodnienia są 
takie, Ŝe kaŜdy właściciel gruntów na którym znajdują się drzewa do wycinki, 
usunie drzewa we własnym zakresie  w zamian za uzyskane drewno. Część 
drzew zostało juŜ wycięte, lecz jeszcze wiele pozostało.  
 
 Pan Mroczek Zygmunt - stwierdził, Ŝe  drzewa do wycinki znajdują się 
takŜe na gruntach osób starszych, które we własnym zakresie nie wytną drzew. 
Jeśli natomiast nie będzie upowaŜnionej innej osoby do wycinki drzew,  to 
drzewa te pozostaną. 
 
 Pan Burmistrz - wyjaśnił, Ŝe jeśli właściciel gruntu  upowaŜni inną 
osobę do wycięcia drzewa , to nie ma przeszkód w takim rozwiązaniu.  
Następnie Pan Burmistrz stwierdził, Ŝe problem pisaku na drogach o 
nawierzchni bitumicznej jest problemem w wielu miejscowościach, nie tylko w 
Milewie, czy Mroczkach. Problem ten musimy rozwiązywać wspólnie. Z 
pewnością w niektórych przypadkach bez specjalistycznego sprzętu nie da się 
wykonać tych prac.  
Pan Burmistrz wymienił drogi, na których ZGK usuwał piasek z jezdni. Podał, 
Ŝe na drodze we wsi Mroczki naleŜy  zamontować przepust i udroŜnić 
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istniejący, poniewaŜ  samo oczyszczenie rowów nie rozwiąŜe problemu. W 
sprawie tej prowadzone były juŜ rozmowy  z Panem Kulmą.   
Poinformował takŜe, Ŝe w roku przyszłym  okopana zostanie rowami droga  z 
płyt betonowych we wsi Mroczki i przygotowana do wykonania w przyszłości 
nakładki bitumicznej.  
Pan Burmistrz podał, Ŝe porozumienie na zarządzanie drogami powiatowymi w 
mieście Kałuszyn zostało wypowiedziane.  Uchwała w sprawie zaliczenia dróg 
do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu  przyjęta, lecz współpraca 
z Zarządem Dróg Powiatowych będzie nadal. Podał, Ŝe z Panem Dyrektorem 
Solonkiem współpracuje juŜ 10 lat.  Były róŜne momenty tej współpracy, lecz 
zawsze kończyły się z korzyścią  dla obu stron. Podkreślił, Ŝe postawa Pana 
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych zawsze była przychylna dla naszej 
gminy. Podziękował za dotychczasową współpracę  i Ŝyczył dalszej tak dobrej i 
owocnej współpracy. 
Pan Burmistrz szczególnie podziękował za przychylne nastawienie  w 
przejmowaniu dróg powiatowych jako gminne  i za przekazanie w rb. 
dodatkowych środków na drogi powiatowe  w Kałuszynie. 
Ponownie podziękował Panu Dyrektorowi i Ŝyczył wszystkiego  najlepszego w 
dalszej pracy.  
 
 Pani Kiełbasa Stanisława - Sołtys wsi Gołębiówka  podała, Ŝe p. Piętka - 
właściciel stawów rybnych w Gołębiówce  w okresie przedświątecznym będzie 
dokonywał odłowu ryb i duŜymi samochodami wywoził ryby. Corocznie 
samochody te zanieczyszczają drogę powiatową. W związku z tym zwróciła się 
z prośbą, o wcześniejsze poinformowanie w/w o konieczności uprzątnięcia 
zanieczyszczonej drogi, poniewaŜ zanieczyszczenia stwarzają zagroŜenie na 
drodze. Drogą tą dzieci jeŜdŜą rowerami do szkoły w Nowych Groszkach.  Na  
drodze tej  jest takŜe duŜy ruch pieszych. 
 
 Pan Andrzej Solonek -  zapewnił, Ŝe  przekaŜe  pracownikowi ZDP, aby  
poinformował p. Piętkę o konieczności uprzątnięcia jezdni drogi we wsi 
Gołębiówka, w przypadku jej zanieczyszczenia. 
Następnie podziękował za miłe słowa skierowane pod jego adresem i podjęcie 
uchwały w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 
przebiegu. Podkreślił, Ŝe dobrze się stało, Ŝe Zarząd Dróg Powiatowych i Rada 
Miejska w Kałuszynie uporządkowali  sprawę sieci dróg . 
Zapewnił, Ŝe  prace na drogach powiatowych w gminie Kałuszyn prowadzone 
będą sukcesywnie. Poinformował, Ŝe  ma na myśli takŜe modernizację drogi we 
wsi Olszewice. ZDP posiada juŜ dokumentację  na ten ciąg drogowy  od 
Latowicza. Realizacja tego ciągu drogowego przewidywana jest etapami.  
Ponownie zapewnił, Ŝe zna stan techniczny dróg powiatowych  i potrzeby w tym 
zakresie. Stwierdził, Ŝe w latach 90 drogi były nie doinwestowane. Jednak w 
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ostatnich latach stan dróg uległ znacznej poprawie. Znacznie zmniejszyła się 
ilość dróg o nawierzchni brukowej. 
Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Dyrektor ZDP wyraził nadzieję, Ŝe  
stan dróg  będzie ulegał systematycznej poprawie.  
 
Ad.pkt 8. 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Kałuszynie  zamknął XVI obrady Rady Miejskiej. 
 
Na tym o godz. 16,00 obrady zakończono. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 
Janusz Kazimierz Pełka 

 
Protokółowała: 
D.Rosołowska 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  
                                                                                                                                                                                                


