Protokół Nr XXIV/09
z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 29 września 2009
roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.
Obrady rozpoczęto o godz. 10,oo.
Obecni według załączonej listy obecności - 14 radnych na ogólny stan 15 osób.
Nieobecna usprawiedliwiona radna p. Władysława Zofia Mirosz.
W obradach uczestniczyli takŜe p. Marian Soszyński - Burmistrz, p. Henryka
Sęktas - Sekretarz Miejski, p. Maria Bugno - Skarbnik Miejski.
Ponadto w obradach udział wzięli: p. Maria Bratosiak - Dyrektor Gimnazjum w
Kałuszynie, p. Marek Pachnik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszyne, p.
Anna Andrzejkiewicz - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, p. Lidia
Wierzbicka - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kałuszynie oraz sołtysi wsi
Abramy, Budy Przyt., Chrościce, Falbogi, Garczyn Mały, Gołębiówka,
Marianka, Milew, Olszewice, Piotrowina, Przytoka, Szembory, Wąsy, Wity i
śebrówka.
Obradom przewodniczył p. Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kałuszynie.
Ad.pkt 1.
Pan Przewodniczący - powitał zebranych, dokonał otwarcia obrad i na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.pkt 2.
Następnie Pan Przewodniczący zaproponował rozszerzenie punktu 6 o
informacje z wyników sprawdzianu klas szóstych Szkoły Podstawowej w
Kałuszynie i Nowych Groszkach oraz wyników egzaminu gimnazjalnego .
Pan Przewodniczący wyjaśnił, Ŝe zgodnie z ustawą o systemie oświaty ,
burmistrz ma obowiązek przedstawienia w/w wyników Radzie Miejskiej.
Podał takŜe, Ŝe w planie pracy Rady Miejskiej na 2009 r. informacja z wyników
sprawdzianu kl. VI oraz egzaminu gimnazjalnego przewidziana jest na miesiąc
listopad br. W związku z tym, Ŝe obecnie znane są juŜ wyniki, a tematyka
dzisiejszych obrad dotyczy oświaty proponuje się wprowadzenie powyŜszej
informacji - podał Pan Przewodniczący Rady.
Propozycja przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.
Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad
uwzględnieniem przyjętej zmiany oraz zrealizowanego juŜ punktu 1:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Interpelacje.
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4. Informacja z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz
realizacji uchwał Rady Miejskiej.
5. Informacja z realizacji budŜetu gminy za I półrocze 2009 roku.
6. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego 2009/2010 oraz informacja o wynikach sprawdzianu w klasie
szóstej Szkoły Podstawowej w Kałuszynie i Nowych Groszkach oraz o
wynikach egzaminu gimnazjalnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
• Zmian w budŜecie gminy na 2009 r.
• SprzedaŜy dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem
w gruncie i nieruchomości wspólnej
• WyraŜenia zgody na oddanie w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
• PodwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie doŜywienia w ramach wieloletniego programu "Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania".
8. Przyjęcie protokółu Nr XXIII/09 z poprzednich obrad Rady Miejskiej.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, przy obecności 14
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 - treść informacji w
załączeniu.
Radni przyjęli przedstawioną informację nie wnosząc uwag.
Ad.pkt 5.
Pan Janusz Kazimierz Pełka - podał, Ŝe wszyscy radni otrzymali na
piśmie informację z realizacji budŜetu gminy za I półrocze 2009 roku i zapytał,
czy mają pytania i uwagi do otrzymanej informacji.
Pani Maria Bugno - Skarbnik odczytała uchwałę Nr 274/S/09 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w
Siedlcach z dnia 17 września 2009 r. - treść uchwały w załączeniu.
Radni przyjęli informację z realizacji budŜetu gminy za I półrocze 2009 r. nie
wnosząc uwag.
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Ad.pkt 6.
Pan Burmistrz - podał, Ŝe tak jak na poprzedni temat dotyczący
realizacji budŜetu gminy za I półrocze 2009 r. tak i na temat oceny
przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2009 - 2010." wszyscy radni otrzymali pisemną informację.
Podał, iŜ naleŜy stwierdzić, Ŝe przygotowanie placówek oświatowych do
rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2009-2010 przebiegało w sposób
prawidłowy.
Pan Burmistrz wyjaśnił, Ŝe wiele rzeczy związanych z przygotowaniem
placówek oświatowych zaleŜało nie tylko od władz szkoły , lecz i od
wykonawców i dostawców sprzętu i wyposaŜenia np. przy rozbudowie szkoły
podstawowej w Kałuszynie.
Podkreślił, Ŝe
wszystkie prace związane z przygotowaniem placówek
oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2009-2010 zaplanowane
na rok 2009 zostały wykonane.
Od 1 września dzieci uczęszczają do rozbudowanej szkoły podstawowej w
Kałuszynie. Gimnazjum zostało odnowione i powiększone
o
część
pomieszczeń, które poprzednio zajmowała szkoła podstawowa. W szkole
podstawowej w Nowych Groszkach planowane do wykonania prace związane z
przygotowaniem szkoły do nowego roku szkolnego zostały wykonane. TakŜe w
szkole filialnej w Chrościcach wykonano planowane prace z wyjątkiem
ogrodzenia szkoły, które to zadanie zostało przesunięte na rok 2010.
Następnie Pan Burmistrz wyjaśnił, Ŝe ustawowy obowiązek przedstawiania
Radzie wyników sprawdzianu obowiązuje od roku bieŜącego. W planie pracy
Rady Miejskiej temat ten ujęty został na miesiąc listopad, poniewaŜ nie znany
był termin ogłoszenia
wyników sprawdzianu. Obecnie wyniki są juŜ
opublikowane, dlatego Pan Przewodniczący Rady zaproponował omówienie
tego tematu na dzisiejszej sesji.
Następnie zwrócił się z prośbą do dyrektorów poszczególnych szkół o
przedstawienie i omówienie wyników sprawdzianu swoich placówek.
Pan Marek Pachnik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie podał,
radni otrzymali dość obszerne materiały dotyczące przygotowania placówek
oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Państwo radni
uczestniczyli takŜe w rozpoczęciu roku szkolnego i mieli okazję obejrzeć nową
rozbudowaną szkołę. Stwierdził, Ŝe szkoła jest piękna. I na miarę XXI wieku.
Powierzchnia szkoły wynosi 800 m2. Przy szkole jest parking i dziedziniec.
Następnie Pan Dyrektor przedstawił i omówił wyniki sprawdzianu klas szóstych
w szkole podstawowej w Kałuszynie w porównaniu do średniej powiatu,
województwa i kraju. - informacja w załączeniu.
Pan Dyrektor stwierdził, Ŝe z osiągniętych wyników moŜemy być zadowoleni,
poniewaŜ tak jak w roku ubiegłym , tak i w roku bieŜącym szkoła w Kałuszynie
naleŜy do jednych z najlepszych szkół w powiecie mińskim.
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Podkreślił, Ŝe kadra nauczycielska w szkole jest doświadczona i na tyle młoda,
Ŝe ma zapał do pracy. W większości są to nauczyciele dyplomowani.
Następnie Pan Dyrektor wymienił osiągnięcia zespołu "Kasianiecka"i zespołu
"Pawana". Podkreślił, Ŝe szkoła ma być sympatyczna i przyjazna dla ucznia.
Stwierdził, Ŝe szkoła stara się dać szanse takŜe uczniom o mniejszym potencjale
naukowym poprzez sport, tańce itp. Proponował wejście na stronę internetową
szkoły i zapoznanie się z ofertą szkoły dla dzieci. Podał, Ŝe to wszystko tworzy
atmosferę szkoły i świadczy o jej pracy. Był zdania, Ŝe nauczyciele jak równieŜ
radni mogą być dumni z naszej szkoły.
Pani Maria Bartosiak - dyrektor Gimnazjum w Kałuszynie przedstawiła
i omówiła wyniki egzaminu gimnazjalnego w porównaniu do średniej w
powiecie , wojewódzkiej i w kraju oraz do średniej w miejscowościach do 20
tys. mieszkańców- informacja w załączeniu.
Stwierdziła, Ŝe największa róŜnica w osiągniętych wynikach jest z egzaminu z
języka angielskiego. Znacznie lepsze wyniki z tego przedmiotu osiągnęły
szkoły w duŜych miastach.
Pani Dyrektor stwierdziła , Ŝe egzamin humanistyczny dla uczniów gimnazjum
w Kałuszynie okazał się łatwy, natomiast egzamin matematyczny okazał się
utrudniony ale bez większych problemów. Egzamin z języka angielskiego
okazał się umiarkowanie trudny .
Wynika to między innymi z małej ilości godzin nauki w szkole tego języka.
Podała, Ŝe w duŜych miastach dzieci w większym stopniu korzystają z nauki
języka angielskiego poza szkołą. W naszej szkole z nauki języka angielskiego
poza szkołą korzysta tylko ok. 10% uczniów.
Poinformowała, Ŝe w roku następnym egzamin z języka angielskiego będzie w
dwóch kategoriach dla początkujących i zaawansowanych w nauce tego języka.
Obecnie test dla wszystkich uczniów był jednakowy.
Pani dyrektor prosiła takŜe sołtysów i radnych o przekazanie rodzicom
informacji, Ŝe rb. prowadzone są bezpłatnie dodatkowe kursy języka
angielskiego , celem zachęcenia młodzieŜy do udziału w tych kursach.
Dotychczas nie cieszą się one duŜym zainteresowaniem.
Dziewczęta w gimnazjum w Kałuszynie jak równieŜ w województwie egzamin
napisały lepiej niŜ chłopcy.
Egzamin w gimnazjum najlepiej wypadł z czytania dzieła malarskiego. Bardzo
dobrze wypadł takŜe egzamin z biologii.
Pani Dyrektor poinformowała takŜe , Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat wyniki
gimnazjum w Kałuszynie uległy poprawie o 11 punktów.
Pani Marciniak Beata Monika - dyrektor Szkoły Podstawowej w
Nowych Groszkach przedstawiła wyniki sprawdzianu klas szóstych w jej
placówce w porównaniu do wyników w powiecie, województwie i krajuinformacja w załączeniu.
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Poinformowała, Ŝe w stosunku do wyników sprawdzianu z roku ubiegłego
wyniki są lepsze o 2 punkty.
Podała, Ŝe szkoła jest przygotowana do pracy w nowym roku szkolnym. W
okresie wakacji wyremontowane zostały łazienki oraz 2 sale lekcyjne dla
najmłodszych uczniów. Od roku bieŜącego w szkole funkcjonuje świetlica. W
świetlicy prowadzone są róŜne zajęcia. Przy szkole funkcjonuje ścieŜka
ekologiczna oraz koło ekologiczne. Szkołę w Nowych Groszkach chętnie
odwiedzają uczniowie z innych szkół.
Pani Lidia Wierzbicka - dyrektor Przedszkola Publicznego w
Kałuszynie stwierdziła, Ŝe dobre wyniki sprawdzianów w szkole świadczą o
tym, Ŝe dzieci juŜ w przedszkolu były dobrze przygotowywane do nauki w
szkole.
Ponadto podała, Ŝe przedszkole zostało przygotowane do nowego roku
szkolnego. W okresie wakacji nie było większych remontów. Odnowiona
została tylko jedna sala zajęć i wyremontowane schody wejściowe.
Radni przyjęli przedstawione informacje nie wnosząc uwag.
Ad.pkt 7.
Pani Maria Bugno - skarbnik Miejski przedstawiła uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy podając, Ŝe proponuje się
zwiększenie dochodów o kwotę 5.576 zł, spowodowane wprowadzeniem do
budŜetu dotacji dla OSP w wysokości 4.676 zł. z przeznaczeniem na zakup
motopompy dla OSP Groszki i 900 zł na zwiększenie wydatków w gimnazjum.
Zwiększenie dochodów proponuje się na podstawie wykonania
ponadplanowych dochodów
, lecz z powodu kryzysu nie proponuje się
zwiększenia planu dochodów. Dokonywane są tylko niewielkie przesunięcia.
Najistotniejszą zmianę proponuje się na podstawie decyzji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska z powodu zmniejszenia naszej gminie kwoty
poŜyczki wynikającej ze zmiany zasad udzielania poŜyczek. Zmniejszono nam
kwotę poŜyczki na budowę kanalizacji sanitarnej Patok-Olszewice . PoŜyczka
planowana była w wysokości 2. 116 tys. zł , przyznano nam niŜszą poŜyczkę o
kwotę 199 tys. zł. tj. w wysokości 1.917 tys. zł. Fakt
ten
spowodował
konieczność zmniejszenia przychodów i obecnie planowane przychody
/poŜyczka i kredyt/ to łącznie kwota 5.166.362 zł. Na wniosek gminy
WFOŚiGW dokonał umorzenia rat poŜyczek w kwocie 192.965 zł. W związku z
tym zaistniała moŜliwość zmniejszenia planowanych rozchodów budŜetu, które
po zmianie wynoszą 792.400 zł. Kwota umorzonej poŜyczki oraz zmniejszenie
wartości rozbudowy budynku szkoły pokryły zmniejszenie poŜyczki z
WFOŚiGW.
Pani Skarbnik podała takŜe, Ŝe wszyscy radni otrzymali omawiany projekt
uchwały wraz ze szczegółowym uzasadnieniem
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Pan Ryszard Kaczmarczyk - radny i jednocześnie Prezes Zarządu
Gminnego OSP zapytał, czy w kwocie otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego
dla OSP są środki na zakup walizki ratowniczej.
Pani Maria Bugno - wyjaśniła, Ŝe kwota w wysokości 1.276 zł z na
zakup walizki ratowniczej wprowadzona została decyzją burmistrza.
Pan Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał
uchwałę Nr XXIV/157/09 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 r. - treść
uchwały w załączeniu.
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.
Pan Burmistrz - przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie sprzedaŜy dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego warz z
udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej podał, Ŝe propozycja dotyczy
lokalu mieszkalnego w budynku Domu Nauczyciela w Kałuszynie przy ul.
Polnej 2. W budynku znajduje się 8 lokali w tym 5 lokali w latach poprzednich
zostało wykupione przez najemców z zastosowaniem bonifikaty. Trzy lokale
pozostały komunalne. Obecnie proponuje się sprzedaŜ lokalu po cenie
wolnorynkowej bez zastosowania bonifikaty.
Pan Burmistrz podkreślił, Ŝe dla gminy korzystnym byłaby sprzedaŜ wszystkich
pozostałych lokali komunalnych w w/w budynku.
Przypomniał takŜe, Ŝe wszystkie projekty uchwał omawiane były na
posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej.
Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXIV/158/09 w
sprawie sprzedaŜy dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z
udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej - treść uchwały w załączeniu.
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.
Pan Burmistrz - podał, Ŝe projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody
na oddanie w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości dotyczy działki nr 3530 o
powierzchni 700 m2 połoŜonej w Kałuszynie u zbiegu ulic Barlickiego i
Zamojskiej. Wnioskodawca działkę tę zamieszkuje i uŜytkuje od roku 1964.
UŜytkownik działki otrzymał wówczas pozwolenie na budowę budynków na
powyŜszej działce. Obecnie wystąpił o przekazanie uŜytkowanej działki w
wieczystą dzierŜawę.
Pan Burmistrz podał, Ŝe biorąc pod uwagę okres uŜytkowania i sposób
zagospodarowania w/w działki przedkłada Radzie powyŜszy projekt uchwały.
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Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę nr XXIV/159/09 w
sprawie wyraŜenia zgody na oddanie w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
- treść uchwały w załączeniu.
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.
Pani Henryka Sęktas - sekretarz Miejski podała, Ŝe ustawowe kryterium
dochodowe, które uprawnia do bezpłatnego doŜywiania stanowi kwota 526,50
zł tj. 150% kwoty uprawniającej do korzystania z pomocy społecznej.
Kryterium dochodowe podwyŜszone uchwałą Rady Miejskiej w roku 2006
dotychczas nie było zmieniane. Od tego czasu dochody ludności wzrosły.
Obecnie bez podniesienia kryterium dochodowego wiele dzieci pozbawionych
byłoby z moŜliwości korzystania z bezpłatnego doŜywiania.
W związku z tym proponuje się podwyŜszenie kryterium dochodowego
określonego w ustawie do wysokości 200% tj. do kwoty 702 zł oraz do
wysokości 250% dla osób będących w szczególnie trudnej sytuacji tj. do kwoty
877,59 zł. Podjęcie proponowanej uchwały umoŜliwi dodatkowo 25 dzieciom
korzystanie z bezpłatnego posiłku w szkole.
Pani Sekretarz poinformowała takŜe, Ŝe w naszej gminie program Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania obejmuje głownie dzieci szkolne . Tylko jedna
osoba dorosła korzysta z tego typu pomocy.
Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXIV/160/09 w
sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie doŜywiania w ramach wieloletniego programu "Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania" - treść uchwały w załączeniu.
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.
Ad.pkt 8.
Protokół Nr XXIII z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłoŜony został
do wglądu.
Radni nie wnieśli uwag do protokółu i jednogłośnie, przy obecności 14 radnych
przyjęli protokół.
Ad.pkt 9.
Pan Burmistrz - poinformował, Ŝe wszystkie osoby obowiązane do
złoŜenia oświadczeń majątkowych oraz radni złoŜyli oświadczenia
w
obowiązującym terminie. ZłoŜone oświadczenia przekazane zostały do Urzędu
Skarbowego. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy informacji
z analizy
oświadczeń. Oświadczenie majątkowe Burmistrza i Przewodniczącego Rady
złoŜone zostało do Wojewody.
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Następnie Pan Burmistrz poinformował, Ŝe
na składowisku odpadów
niebezpiecznych na terenie oczyszczalni zgromadzony został eternit z wymiany
pokryć dachowych. Obecnie zgłaszają się jeszcze mieszkańcy w sprawie
składowania zdjętego eternitu. Utylizacja zgromadzonego eternitu będzie
znacznym wydatkiem dla gminy, lecz nie ma innego rozwiązania tego
problemu - podkreślił Pan Burmistrz.
Pan Burmistrz przypomniał, Ŝe gmina wystąpiła z wnioskiem do WFOŚiGW o
zdjęcie i utylizację eternitu z pokryć dachowych w 60 gospodarstwach, lecz
wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. Obecnie zgromadzony eternit między
innymi z gradobicia, które wystąpiło w północnej części naszej gminy, naleŜy
zabezpieczyć i przekazać do utylizacji. W przyszłości znaczną część Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska
trzeba będzie przeznaczyć na utylizację
eternitu pochodzącego z wymiany pokryć dachowych.
Zwracając się do Sołtysów Pan Burmistrz poinformował, Ŝe wykonywane będą
przed okresem zimy remonty dróg gruntowych oraz naprawiane będą
uszkodzone przepusty na tych drogach.
Ponadto Pan Burmistrz zaprosił wszystkich obecnych do udziału w uroczystym
otwarciu ul. Bohaterów Września i ul. Odrodzenia w dniu 9 października br. o
godz., 14,oo. Poinformował takŜe, Ŝe na w/w uroczystość zaproszony został
równieŜ Pan Wojewoda Mazowiecki.
Podał, Ŝe złoŜony został takŜe wniosek o pozyskanie środków z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. na przebudowę ul.
Trzcianka.
Pan Ryszard Kaczmarczyk - podał, Ŝe na posesji jego ojca składowany
jest eternit z pokrycia stodoły, która podczas nawałnicy uległa zniszczeniu.
Eternit zgromadzony jest w jednym miejscu na posesji i zabezpieczyłem folią.
Ilość eternitu to ok. 10m3. W związku z tym nie mam moŜliwości we własnym
zakresie dostarczenia eternitu na teren składowiska - podał p. Kaczmarczyk i
zapytał, czy jest taka moŜliwość, Ŝe składowany eternit odebrany zostanie z
posesji jego ojca.
Pan Burmistrz - udzielając odpowiedzi podał, Ŝe sprawa zgłoszona
przez p. Kaczmarczyka uzgodniona zostanie indywidualnie.
Pan Waldemar Mroczek - radny ze wsi Mroczki proponował, aby przy
okazji otwarcia ul. Bohaterów Września 1939 r. i ul. Odrodzenia pokazać
Wojewodzie i Staroście Mińskiemu stan drogi Milew -Trzebucza. Stwierdził, Ŝe
droga ta obecnie jest w zasadzie nieprzejezdna.
Ponadto poruszył wielokrotnie zgłaszany przez niego problem wyrzucania
odpadów komunalnych do śmietniczek ulicznych w parku i okolicy. Podkreślił,
Ŝe naleŜy podjąć konkretne działania w tej sprawie.
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Pani Barbara Mroczek - sołtys wsi Wąsy zgłosiła, Ŝe w jej miejscowości
nie świeci jedna lampa oświetlenia ulicznego.
Pani Anna Wąsak - sołtys wsi Marianka zgłosiła, Ŝe w jej wsi nie działa
włącznik i wyłącznik oświetlenia ulicznego i obecnie oświetlenie włączane i
wyłączane jest ręcznie.
Pani Marianna Śledziewska - zapytała, czy podczas remontu ul. Wojska
Polskiego będzie wytyczona ścieŜka rowerowa w kierunku wsi Olszewice.
Przypomniała, Ŝe plan rozwoju wsi Olszewice z 2006 roku obejmował ścieŜkę
rowerową.
Pan Burmistrz - podał, Ŝe remont ulicy Wojska Pol. obejmował będzie
remont ulicy i budowę chodnika.
Pani Marianna Śledziewska - poinformowała, Ŝe pisała pismo do
tutejszego Urzędu do ochrony środowiska w sprawie
niszczejących
zabytkowych sosen przy Kapliczce na Zjawieniu w Olszewicach. Otrzymała
informację, Ŝe pismo przesłano do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Warszawie. Następnie otrzymała informację od pracownika Urzędu, Ŝe pismo
ponownie wróciło do Urzędu. Dotychczas w sprawie tej nic nie zrobiono.
Zapytała, czy to jest tak duŜo trudu , Ŝeby przyjechać , obejrzeć sosny i podjąć
działania w kierunku ich zabezpieczenia. Czy gmina posiada tak duŜo zabytków
przyrody. Niszczone przez szkodniki sosny mają po ok. 300 lat. Zapytała, gdzie
ma wystąpić o pomoc w tej sprawie, skoro gmina nie rozwiązuje tego
problemu.
Zgłosiła takŜe, Ŝe drogą do w/w Kapliczki, która w minionym okresie
remontowana była za środki Urzędu Marszałkowskiego, obecnie jeŜdŜą duŜe
samochody cięŜarowe i niszczą drogę. Proponowała, aby problemem tym zajęła
się policja.
Pani Stanisława Kiełbasa - sołtys wsi Gołębiówka zapytała , czy
mieszkańcy wsi mogą ściąć trzy topole przy drodze powiatowej.
Pan Burmistrz - ustosunkowując się do głosów poruszonych w dyskusji
podał, Ŝe droga Milew -Trzebucza jest drogą powiatową. Przypomniał, Ŝe w
sprawie remontu tej drogi występował do Starostwa. Wówczas Starostwo
proponowało, aby gmina wykonała podbudowę cementową drogi, to Starostwo
wykona nawierzchnię bitumiczną. Wówczas na zebraniu wiejskim wsi Milew
podjęta została uchwała mieszkańców, o sprzedaŜy świetlicy wraz z terenem w
tej wsi i przeznaczenie uzyskanych środków na utwardzenie drogi MilewTrzebucza. W związku z tym wszczęto postępowanie w celu skomunalizowania
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nieruchomości świetlicy w Milewie. Prace nie zostały zakończone , poniewaŜ
część mieszkańców zgłosiła sprzeciw w tej sprawie.
Pan Burmistrz podał, Ŝe obecnie występuje do Starostwa głównie o remonty
juŜ wybudowanych dróg. Obecnie remontowana jest nawierzchnia drogi we wsi
Kluki. Wielokrotnie składane były wnioski do Starostwa o remont drogi w
kierunku wsi Olszewice. W sprawie drogi Milew-Trzebucza odpowiedź
zawsze jest taka, Ŝeby gmina wykonała podbudowę drogi wraz z okopaniem
rowami i wykonaniem zjazdów. Na dzień dzisiejszy wykonanie tych prac ze
środków budŜetu gminy nie jest moŜliwe.
Pan Burmistrz podkreślił, Ŝe współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych układa
się poprawnie, lecz z powodu braku środków finansowych droga Milew Trzebucza jest przewidziana do remontu w dalszej kolejności. Doraźne
naprawy poprzez doziarnienie i wyrównanie będą wykonane. W związku z tym
nie ma powodów pokazywania Wojewodzie i Staroście drogi Milew-Trzebucza.
Pan Solonek - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zna tę drogę.
Remonty ulic , które pozostały jako powiatowe remontowane będą w ramach
przyjętych zasad podczas przejęcia niektórych ulic powiatowych na stan
gminy. Proponowałem , aby ZDP wystąpił o środki na tę drogę w ramach
realizacji "Schetynówek". Pan Burmistrz omówił takŜe zasady pozyskiwania
środków na ten cel. Zapewnił, Ŝe nie zapomina o drodze Milew-Trzebucza i
wnioski o jej remont kieruje do Starosty.
Poinformował takŜe, Ŝe będzie podejmował starania, Ŝeby podział zadań do
wykonania na drodze Milew -Trzebucza był dla gminy do przyjęcia, lecz nie
na zasadach dotychczas proponowanych.
W sprawie śmieci wyrzucanych do śmietniczek w parku wysyłane były pisma
do okolicznych mieszkańców w tej sprawie, lecz sytuacja nie uległa zmianie.
Pan Burmistrz stwierdził, Ŝe obecne zasady odpłatności za oddane śmieci nie
powinny zachęcać mieszkańców do wyrzucania śmieci do śmietniczek,
poniewaŜ kaŜdy mieszkaniec obowiązany jest dokonać opłaty ustalonej w
uchwale Rady, bez względu na ilość oddanych śmieci.
Pan Burmistrz podkreślił, Ŝe naleŜy dołoŜyć starań, aby ustalić osoby, które
wyrzucają śmieci do śmietniczek ulicznych.
W sprawie oświetlenia ulicznego Pan Burmistrz podał, Ŝe konserwację
oświetlenia wykonuje p. Kazimierz Brodzik i w zasadzie dobrze wywiązuje się z
umowy. Po zebraniu wszystkich wniosków dotyczących oświetlenia ulicznego
dokonane zostanie podsumowanie zgłoszonych wniosków oraz ich realizacja.
W sprawie konserwacji sosen przy Kapliczce w Olszewicach Pan Burmistrz
podał, Ŝe wniosek o pozyskanie środków z funduszy unijnych na ten cel
rozpatrzony został negatywnie.
Proponuje zabezpieczenie środków na ten cel w budŜecie gminy na rok 2010.
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Pani Marianna Śledziewska - stwierdziła, Ŝe sosny w szybkim tempie
niszczone są przez szkodniki i usychają stwarzając zagroŜenie dla budynku
Kapliczki.
Poinformowała, Ŝe poprzednią konserwację sosen wykonywała firma z Mińska
Mazowieckiego.
Pan Burmistrz - wyjaśnił, Ŝe w roku bieŜącym nie ma moŜliwości
wykonania konserwacji sosen za środki z budŜetu gminy.
Podał, Ŝe naleŜy postawić diagnozę, co naleŜy wykonać w ramach konserwacji
sosen i oszacować koszty jej wykonania, a następnie uzyskać zgodę na
wykonanie zabiegów konserwacyjnych.
W sprawie cięŜkich samochodów jeŜdŜących drogą do Kapliczki było
zgłoszenie. W związku z tym ustawione zostaną znaki drogowe o informujące
zakazie wjazdu w tą drogą cięŜkich pojazdów.
Pani Natalia Budzyńska - sołtys wsi Budy Przyt. zapytała, czy droga do
wsi Góry w gminie Jakubów będzie remontowana.
Proponowała prowadzenie negocjacji z wykonawcą remontu tej drogi w części
przebiegającej przez teren gminy Jakubów i wykonanie remontu drogi w części
naszej gminy.
Pan Burmistrz - stwierdził, Ŝe nie celowym byłoby wykonywanie
nawierzchni na w/w drodze dystruktem, poniewaŜ drogą tą, pomimo zakazu ,
jeŜdŜą duŜe samochody cięŜarowe i zniszczyłyby nawierzchnię.
Pan Burmistrz podał takŜe, Ŝe zgłaszał do policji, aby nasiliła kontrolę w
zakresie przestrzegania ograniczenia cięŜaru pojazdów korzystających z drogi
do wsi Góry.
Nawiązując do pytania Pani Sołtys wsi Gołębiówka Pan Burmistrz podał, Ŝe
jest juŜ pozwolenie na ścięcie trzech topoli przy drodze powiatowej w tej wsi.
Prosił o sporządzenie wykazu osób, które usuną drzewa w zamian za uzyskane
drewno ze ścinki drzew.
Pani Stanisława Kiełbasa - podała, Ŝe zakrzaczenia przy drodze we wsi
Gołębiówka zostały wycięte przez pracownika zatrudnionego w ramach robót
interwencyjnych .
Pani Natalia Budzyńska - podała, Ŝe mieszkańcy, którzy podpisali
umowy z firmą na budowę "wiatraków" obecnie nie mają kontaktu z firmą, a
niektórzy chcieliby sprzedać grunty i zapytała, czy mogą .
Pan Burmistrz - wyjaśnił, Ŝe podpisane umowy są umowami wstępnymi.
Według posiadanych informacji przedstawiciel firmy wyjechał do Niemiec.
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Prawdopodobnie firma ma kłopoty finansowe. Udział gminy w sprawie budowy
"wiatraków" to tylko pomoc informacyjna.
Ponadto Pan Burmistrz stwierdził, Ŝe jego zdaniem nie ma przeszkód w
sprzedaŜy gruntów, na które podpisana została wstępna umowa na budowę
"wiatraków", poniewaŜ umowy wstępne nie są obowiązujące.
Pani Beata Ratuska - sołtys wsi Piotrowina zapytała, na jakim etapie jest
remont drogi w Piotrowinie i w którym miejscu ustawiony zostanie przystanek
autobusowy.
Pan Burmistrz - podał, Ŝe obecnie przebudowywany jest zjazd z drogi
krajowej do wsi Piotrowina. Prace są opóźnione z powodu przebudowy zjazdu
zgodnie z naszym projektem. Prace te spowodowały zmianę lokalizacji
chodników i przystanku autobusowego. Zmieniona będzie takŜe cała
organizacja ruchu. Lokalizacja przystanków zmieniona została nie tylko w
Piotrowinie, ale takŜe we wsi Leonów, Groszki i Marysin.
W sprawie tej zwracał się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Odpowiedź była taka, Ŝe obecnie
problem ten jest rozwaŜany.
Najkorzystniejsze rozwiązanie byłoby takie, Ŝeby GDDKiA w ramach
przebudowy drogi ustawiła jednakowe wiaty przystankowe. Jednak przepisy
prawne nie określają jasno, Ŝe jest to obowiązek zarządcy drogi. Obowiązkiem
jest wybudowanie dojścia i zatoki przystankowej. W związku z tym obecnie
naleŜy zaczekać do czasu podjęcia decyzji w tej sprawie przez GDDKiA. Jeśli
okaŜe się, Ŝe wiat przystankowych nie postawią, wówczas za środki z budŜetu
gminy wiaty zostaną ustawione. W sprawie budowy drogi do wsi Piotrowina
kompletny wniosek o pozyskanie środków z funduszy unijnych został złoŜony.
Obecnie oczekujemy na wydanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie na
budowę moŜemy dowieźć w momencie podpisywania umowy o środki.
Realizacja w/w drogi w roku bieŜącym będzie raczej nie moŜliwa.
Prawdopodobnie istnieje moŜliwość przedłuŜenia terminu realizacji drogi na
rok następny i takie starania są czynione. Jaki będzie finał tej sprawy, obecnie
trudno powiedzieć - stwierdził Pan Burmistrz. Poinformował takŜe, Ŝe obecnie
kilku właścicieli gruntów zajętych pod drogę w Piotrowinie zgłosiło się z
pretensją, Ŝe zostali wywłaszczeni z niewielkiej powierzchni ich gruntów.
Właściciele ci nie są mieszkańcami wsi Piotrowina i w zasadzie nie są
zainteresowani wybudowaniem drogi.
Pan Burmistrz wyjaśnił, Ŝe otrzymanie pozwolenia na budowę drogi będzie
jednoznaczne z wywłaszczeniem. Obecnie oczekuje na otrzymanie pozwolenia
na budowę oraz na podpisanie umowy na środki z funduszy unijnych na
realizacje tej drogi.
Pani Teresa Przybułko - zapytała, dlaczego zmieniana jest lokalizacja
przejścia dla pieszych przez ul. Warszawską , którym przechodzą dzieci do
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szkoły. Stwierdziła, Ŝe dotychczasowa lokalizacja przejścia dla pieszych była
dobra i bezpieczna .
Pan Burmistrz - podał, Ŝe wyjaśniał sprawę przeniesienia w/w przejścia
dla pieszych. GDDKiA uzasadnia to obowiązującymi przepisami między innymi
odległością od bramy wjazdowej do straŜy poŜarnej i skrzyŜowania ulic.
Następnie Pan Burmistrz poinformował, Ŝe wykonawca przebudowy ul.
Warszawskiej dokonał zbyt głębokich wykopów pod podbudowę drogi. Z tego
powodu utrudniony został wjazd na przyległe ulice oraz posesje i na przejścia
dla pieszych. W sprawie tej interweniował do GDDKiA. W związku z tym
obecnie wykonawca przebudowy drogi wraz z GDDKiA rozwaŜają moŜliwość
rozwiązania tego problemu.
Pan Burmistrz zapewnił, Ŝe
wjazdy będą przebudowane oraz, Ŝe
wyegzekwowane zostanie uporządkowanie ulicy i chodnika po przebudowie
ul. Warszawskiej.
Następnie Pan Burmistrz poinformował, Ŝe na jego interwencję przy drodze A2
wykonane zostanie około 5 tys. m2 chodnika więcej niŜ pierwotnie planowano.
SkrzyŜowanie drogi A2 z ulicą Polną i Podleśną oraz zjazd w ulicę przy
cmentarzu realizowane będzie w roku przyszłym.
Pani Natalia Budzyńska - zapytała, czy realizowana będzie
modernizacja parku w Kałuszynie. Czy opracowane została dokumentacja na to
zadanie.
Pan Burmistrz - podał, Ŝe opracowana została ostateczna wersja
przebudowy parku oraz Pl. Kilińskiego w Kałuszynie. W miesiącu październiku
br. zorganizowane zostanie spotkanie z mieszkańcami miasta i gminy , na
którym przedstawiona zostanie pierwotna i ostateczna wersja przebudowy
parku.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe ostateczna wersja w stosunku do pierwotnej,
która przedstawiana była na obradach Rady Miejskiej uległa znacznej zmianie.
Zmienił się kształt i sposób zagospodarowania oraz proporcja pomiędzy
terenem zabudowanym, a terenem zielonym. Nie zmieniła się natomiast ilość
drzew przeznaczonych do wycięcia. Drzewa, które zostały zakwalifikowane do
wycięcia będą usunięte.
Inwestycja realizowana będzie
dopiero po otrzymaniu zapewnienia o
pozyskaniu środków z funduszy unijnych na ten cel.
Pan Burmistrz podał, Ŝe projekt o pozyskanie środków na modernizację parku
jest przygotowany. W trakcie przygotowania jest projekt na budowę zbiornika
retencyjnego.
Pod koniec miesiąca listopada zlecone zostanie opracowanie projektu
technicznego na tę inwestycję.

14

Pani Marianna Śledziewska - zapytała, czy w związku z przebudową
drogi A2 przewiduje się zainstalowanie świateł na przejściach w Kałuszynie.
Była zdania, Ŝe wybudowana obwodnica Mińska Mazowieckiego spowoduje
zwiększenie ruchu samochodowego przez Kałuszyn.
Przypomniała, Ŝe sprawa zainstalowania świateł na przejściach przez ul.
Warszawską w Kałuszynie była konsultowana z mieszkańcami i część osób
było przeciwko takiemu rozwiązaniu, lecz była to niewielka grupa.
Pan Burmistrz - nie zgodził się z wypowiedzią p. Śledziewskiej
twierdzącej, Ŝe wybudowanie obwodnicy Mińska Mazowieckiego spowoduje
zwiększenie ilości pojazdów przejeŜdŜających przez Kałuszyn.
Stwierdził, Ŝe obwodnica nie będzie miała Ŝadnego wpływu na natęŜenie
ruchu przez miasto Kałuszyn, poniewaŜ tak jak jest to obecnie, tak i po
wybudowaniu obwodnicy, pojazdy jadące w kierunku wschodnim muszą
przejechać przez Kałuszyn. Nie przybywa
Ponadto Pan Burmistrz podał, Ŝe podczas konsultacji, przed opracowaniem
dokumentacji na przebudowę ul. Warszawskiej mieszkańcy , gównie ulicy
Warszawskiej byli przeciwni budowie świateł. Sprzeciw uzasadniali tym, Ŝe
będą tworzyły się korki przez miasto, a ruszające cięŜkie samochody po
zatrzymaniu się na światłach, będą powodować wstrząsy oraz zanieczyszczać
środowisko. Obecna przebudowa ul. Warszawskiej nie przewiduje świateł na
przejsciach.
Ad.pkt 10.
Pan Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kałuszynie zamknął XXIV obrady Rady Miejskiej.
Na tym o godz. 12,45 obrady zakończono.

Protokółowała:
D.Rosołowska

