Protokół Nr XXVI/09
z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 29 grudnia 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 Rady 15
osób. W trakcie obrad przybyli :radna p. Jadwiga Milewska, radny p. Tomasz
Glinka, radny p. Bogusław Michalczyk i radna p. ElŜbieta Stryczyńska.
Nieobecny usprawiedliwiony radny p. Jarosław Broniarek.
W obradach uczestniczyli takŜe p. Marian Soszyński - burmistrz, p. Henryka
Sęktas - sekretarz miejski i p. Maria Bugno - skarbnik miejski.
Ponadto w obradach udział wzięli: p. Bartosiak Maria - dyrektor Gimnazjum, p.
Pachnik Marek - dyrektor szkoły podstawowej w Kałuszynie, p.Marciniak Beata
- dyrektor szkoły podstawowej w Nowych Groszkach, p. Anna Andrzejkiewicz dyrektor biblioteki publicznej w Kałuszynie, p. Lidia Wierzbicka - dyrektor
przedszkola publicznego w Kałuszynie, p. Chybicka GraŜyna - kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie, p. Winnik Dariusz - dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie.
Obradom przewodniczył p. Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kałuszynie.
Ad.pkt 1.
Pan Przewodniczący Rady - powitał zebranych, dokonał otwarcia obrad
i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.pkt 2.
Następnie Pan Przewodniczący
zaproponował wprowadzenie do
przesłanego porządku obrad punktu 4a "podjecie uchwały w sprawie zmian w
budŜecie gminy na 2009 rok".
Propozycja została przyjęta jednogłośnie, przy obecności 10 radnych.
Następnie Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad z
uwzględnieniem przyjętej zmiany 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.
4a. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok.
5. Uchwalenie budŜetu gminy na 2010 rok.
6. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2010 rok.
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7. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na
2010 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
• Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2010 rok
• Uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego w 2010 roku.
9. Przyjęcie protokółu nr XXV/09 z poprzednich obrad Rady Miejskiej .
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, przy obecności 10
radnych.
Ad.pkt 3.
Interpelacji nie zgłoszono.
Na obrady przybyli : radna p. Jadwiga Milewska, radny p. Bogusław
Michalczyk oraz radny p. Tomasz Glinka i w dalszej części obrad uczestniczyło
13 radnych.
Ad.pkt 4.
Pan Burmistrz - przedstawił informację o działalności międzysesyjnej
oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym - treść
informacji w załączeniu.
Radni jednogłośnie przyjęli przedstawioną informację nie wnosząc uwag.
Na obrady przybyła radna p. ElŜbieta Stryczyńska i w dalszej części obrad
uczestniczyło 14 radnych.
Ad.pkt 4a.
Pani Maria Bugno - Skarbnik Miejski przedstawiła i omówiła
proponowane zmiany w budŜecie gminy na 2009 rok . Podała, Ŝe proponowane
zmiany zwiększają dochody budŜetu gminy o 30 tys. zł i o tyle zwiększają
wydatki gminy.
Następnie przedstawiła propozycje zmian podając, Ŝe proponuje się zwiększenie
dochodów własnych gminy o kwotę 171.000 zł, w tym w dz. 750 Administracja
Publiczna o kwotę 11.000 zł i w dz. 756 Dochody od osób Prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem o kwotę 160.000 zł.
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Proponuje się zmniejszenie planu dochodów własnych gminy o kwotę 141.000
zł, w tym 95.000 zł w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, w dz. 756 Dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 28.000 zł, w dz.
758 RóŜne rozliczenia 8.000 zł, w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska - 10.000 zł.
Proponuje się zmniejszenie planu wydatków własnych gminy o kwotę 40.000 zł
w dz.757 Obsługa długu publicznego.
Proponuje się zwiększenie planu wydatków własnych gminy o kwotę 70.000 zł.
w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXVI/168/09 w
sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok - treść uchwały w załączeniu.
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.
Ad.pkt 5.
Pan Marian Soszyński - burmistrz stwierdził, Ŝe uchwała w sprawie
uchwalenia budŜetu gminy
jest jedną z najwaŜniejszych uchwał
podejmowanych przez Rade Miejską.
Projekt budŜetu gminy na rok 2010 , tak jak przedstawiane było na
posiedzeniach wszystkich komisji Rady, zabezpiecza środki na realizację zadań
bieŜących , które muszą być realizowane , aby gmina funkcjonowała w sposób
naleŜyty tj. środki na zdrowie, gospodarkę komunalną, oświatę , kulturę ,
administrację i pozostałych naleŜących do zadań własnych gminy oraz
wynikających z potrzeb.
Następna grupa wydatków to wydatki majątkowe, które realizowane są z
pozostałych środków / po zabezpieczeniu wydatków bieŜących/ plus spłata
kredytu. W projekcie budŜetu na rok 2010 dochody zaplanowano na kwotę
19.463.268 zł , a wydatki w kwocie 17.699.668 zł w tym wydatki bieŜące
11.839.125 zł i wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 5.860.543 zł plus
spłata kredytu w wysokości 1.763.600 zł.
W projekcie budŜetu na rok 2010 ujętych jest 35 zadań inwestycyjnych. Są to
zadania o róŜnej wielkości. Niektóre z nich są kontynuacją rozpoczętych juŜ
zadań. Planowane zadania są zadaniami na poprawę warunków Ŝycia
mieszkańców miasta Kałuszyna i wsi w gminie Kałuszyn.
Wiele zadań inwestycyjnych planowanych jest z myślą o pobudzenie
aktywności mieszkańców wsi tj. modernizacje i przebudowy budynków remiz
straŜackich. Ze względu na to, Ŝe powstał fundusz sołecki , występuje większe
zainteresowanie mieszkańców wsi
zagospodarowaniem tych obiektów.
Kolejność realizacji tych zadań będzie zaleŜała od aktywności mieszkańców
poszczególnych wsi. Pan Burmistrz podał, Ŝe pozytywnym przykładem
zaangaŜowania mieszkańców jest wieś Zimnowoda, Garczyn DuŜy, Olszewice i
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Patok. W projekcie budŜetu są ujęte zadania z infrastruktury takie jak drogi,
kanalizacja, obiekty oświaty , które są zadaniami priorytetowymi.
Łącznie fundusze sołeckie to kwota ponad 150 tys. zł. 25 wsi zgłosiło ok. 60
zadań inwestycyjnych. Oznacza to, Ŝe łącznie na rok 2010 planowanych jest ok.
100 zadań inwestycyjnych. Za realizację zadań inwestycyjnych ujętych w
budŜecie gminy odpowiedzialny jest burmistrz, natomiast za realizację zadań w
poszczególnych wsiach w ramach funduszy sołeckich odpowiedzialni są przede
wszystkim sołtysi i mieszkańcy danej wsi , którzy powinni zrealizować
inwestycje przy współpracy z pracownikami Urzędu. Pan Burmistrz podkreślił,
Ŝe niewiele gmin
utworzyło fundusze sołeckie. Podał takŜe, Ŝe projekt
budŜetu gminy na 2010 rok został tak opracowany, Ŝe nie zakłada dalszego
zadłuŜania gminy. Zakłada natomiast spadek zadłuŜenie do ok. 35%. Nie
planowane są Ŝadne kredyty. Zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budŜetu na
rok 2010 przewidziane są do finansowania ze środków, które planujemy
otrzymać jako refundacja za zrealizowane inwestycje w roku 2009 / rozbudowa
szkoły i kanalizacja Patok-Olszewice/. Środki te ujęte są w planie budŜetu
gminy na rok 2010 jako środki własne. Pan Burmistrz zaznaczył, Ŝe jeśli nie
nastąpiłaby refundacja środków za zrealizowane w/w inwestycje, wówczas
część zadań musiałaby być wykreślona z budŜetu na 2010 rok.
Pan Burmistrz podkreślił, Ŝe na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do wątpliwości,
Ŝe środki otrzymamy. Natomiast, Ŝeby stworzyć moŜliwości ubiegania się o
środki z funduszy unijnych w latach następnych był obowiązek przygotowania
projektu budŜetu w przedstawionej wersji.
Pani Maria Bugno- skarbnik miejski odczytała uchwałę Regionalnej
Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłoŜonym projekcie budŜetu gminy
Kałuszyn na 2010 rok - treść uchwały w załączeniu.
Następnie Pani Skarbnik
omówiła planowane dochody i wydatki w
poszczególnych działach i rozdziałach ujęte w projekcie budŜetu gminy na
2010 rok.
Pani Władysława Zofia Mirosz - Przewodnicząca Komisji BudŜetu i
Finansów Rady Miejskiej podała, Ŝe komisja , której jest przewodniczącą
szczegółowo i wnikliwie przeanalizowała projekt budŜetu gminy na 2010 rok w
poszczególnych działach i rozdziałach. Podkreśliła, Ŝe komisja zwróciła takŜe
uwagę na to, Ŝe w projekcie budŜetu na 2010 rok nie wzrosły wydatki w
poszczególnych działach. Priorytetową sprawą jest to, Ŝe planowana nadwyŜka
budŜetowa w kwocie 1.763.600 zł została przeznaczona na spłatę poŜyczek i
kredytów, które zostały zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych. Po
spłacie w/w kwoty zadłuŜenie gminy zmniejszy się do ok. 32%. śeby gmina
prawidłowo funkcjonowała środki na wydatki stałe muszą być zabezpieczone w
pierwszej kolejności. Pani Przewodnicząca podała, Ŝe Komisja BudŜetu i
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Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budŜetu gminy na
2010 rok.
Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXVI/169/09 w
sprawie uchwalenia budŜetu gminy Kałuszyn na 2010 rok - treść uchwały w
załączeniu.
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.
Pan Burmistrz - podziękował za uchwalenie budŜetu gminy na 2010 rok
w przedstawionej wersji.
Zapewnił, Ŝe jeśli dochody budŜetu będą zrealizowane w planowanej
wysokości, to planowane na rok 2010 zadania inwestycyjne zrealizowane
zostaną w 100%.
Pan Przewodniczący Rady zarządził 10 min. przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.
Ad.pkt 6.
Pan Janusz Kazimierz Pełka - przedstawił propozycję planu pracy Rady
Miejskiej w Kałuszynie na 2010 rok .
Radni nie zgłosili uwag jak równieŜ innych propozycji do przedstawionej
propozycji planu pracy Rady Miejskiej.
Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXVI/170/09 w
sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2010 rok treść uchwały w załączeniu.
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.
Ad.pkt 7.
Przewodniczący poszczególnych stałych komisji
przedstawili propozycje planów pracy komisji na rok 2010.

Rady

Miejskiej

Radni nie wnieśli uwag jak równieŜ innych propozycji do zaproponowanych
planów pracy.
Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXVI/171/09 w
sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie
na 2010 rok - treść uchwały w załączeniu.
Ad.pkt 8.
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Pani Henryka Sęktas - Sekretarz Miejski omówiła cele, zadania oraz
sposób realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kałuszyn planowanych na 2010
rok. Podała, Ŝe na rok 2010 na Gminny Program Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych planuje się dochody w wysokości 81 tys. zł i wydatki w takiej
samej wysokości. Wyjaśniła, Ŝe dochody na realizację w/w programu pochodzą
z opłat za sprzedaŜ alkoholu na terenie naszej gminy. Środki te nie mogą być
przeznaczone na inne cele, niŜ związane z realizacją zadań Strategii i
Rozwiązywania Problemów Społecznych Obszaru V "Profilaktyka,
przeciwdziałanie uzaleŜnieniom i przemocy w rodzinie.
Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXVI/172/09 w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2010 rok - treść uchwały w załączeniu.
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.
Pani Henryka Sęktas - przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego w 2010 roku podając między innymi, Ŝe obowiązujące przepisy
prawne nakładają na gminy obowiązek uchwalania corocznych programów.
Następnie wymieniła cele zawarte w w/w programie oraz formy i zasady
współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, które zawarte są w
programie stanowiącym załącznik do uchwały.
Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXVI/173/09 w
sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego w 2010 roku - treść uchwały w załączeniu.
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.
Ad.pkt 9.
Protokół Nr XXV/09 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłoŜony
został do wglądu.
Radni nie wnieśli uwag do protokółu i jednogłośnie przyjęli protokół, przy
obecności 14 radnych.
Ad.pkt 10.
Pan Włodzimierz Szymoński - radny ze wsi Olszewice wnioskował, aby
chodnik do wsi Olszewice odśnieŜał Zakład Gospodarki Komunalnej. Podał, Ŝe
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obecnie chodnik nie jest odśnieŜony. Mieszkańcy chodzą ulicą, co stwarza
zagroŜenie bezpieczeństwa na drodze.
Pan Waldemar Mroczek - radny ze wsi Mroczki stwierdził, Ŝe
zamknięcie ulicy przy parku od kościoła do ul. Warszawskiej jest złym
rozwiązaniem organizacji ruchu. Obecnie w kierunku Milewa duŜe samochody
cięŜarowe mają problem z dojazdem, poniewaŜ jeŜdŜą wąską ulicą przy
parku. Z tego powodu w dniu wigilii BoŜego Narodzenia duŜy samochód
cięŜarowy skręcając w ul. Chopina ściął słup sieci energetycznej. Podał, Ŝe we
wtorki tj. w dzień targowy w Kałuszynie ulicą Chopina utrudniony jest przejazd
z powodu parkujących przy targowisku samochodów. Stwierdził, Ŝe zamknięcie
szerokiej ulicy przy parku spowodowało, Ŝe obecnie ulica ta słuŜy tylko jako
parking. Radny p. Waldemar Mroczek prosił , o rozwiązanie tego problemu.
Pani Teresa Przybułko - radna z m. Kałuszyna zgłosiła , Ŝe podczas
gołoledzi samochody mają problem z wyjazdem z ulicy Kościelnej na ul.
Warszawską od ulicy Mickiewicza.
Pani Jadwiga Milewska - stwierdziła, Ŝe najbardziej niebezpieczny jest
wyjazd z Pl. Kilińskiego w ulicę Chopina, poniewaŜ w miejscu tym jest wąska
ulica.
Pan Dariusz Winnik - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Kałuszynie ustosunkowując się do głosów w dyskusji dotyczących odśnieŜania
podał, Ŝe kaŜdy właściciel posesji ma obowiązek odśnieŜania przyległego
chodnika. Obowiązek ten dotyczy właścicieli posesji w mieście jak równieŜ na
wsi. Ponadto Pan Dyrektor wyjaśnił, Ŝe chodnik przy ul. Warszawskiej w
Kałuszynie odśnieŜa Zakład Gospodarki Komunalnej przy okazji odśnieŜania
ulic , za utrzymanie których odpowiedzialny jest Burmistrz. Ciągniki
odśnieŜając w/w ulice i tak przejeŜdŜają ulicą Warszawską. W związku z tym
nie podnoszą w tym miejscu pługa i odśnieŜają chodnik przy ul. Warszawskiej.
W sprawie odśnieŜania chodnika do wsi Olszewice Pan Dyrektor wyjaśnił, Ŝe
droga do Olszewic jest drogą powiatową i za jej utrzymanie odpowiedzialny jest
Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.
Następnie podał, Ŝe w dniu 24 grudnia był przy zdarzeniu na ul. Chopina, gdzie
samochód cięŜarowy ściął słup linii energetycznej i stwierdził, Ŝe w dniu tym
nie była śliska jezdnia, a policja stwierdziła, Ŝe przyczyną wypadku było nie
zachowanie ostroŜności przez kierowcę.
Pan Burmistrz - podał, Ŝe ustawa nakłada obowiązek na właścicieli
posesji dotyczący utrzymania przyległego chodnika. MoŜna odśnieŜać i sprzątać
chodniki na koszt gminy. W takim przypadku Rada powinna wydzielić środki na
ten cel.
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Pan Burmistrz stwierdził takŜe, Ŝe na osiedlach mieszkaniowych mieszkańcy
wywiązują się z obowiązku odśnieŜania chodników. Podkreślił, Ŝe odśnieŜanie
chodników wybiórczo przez Zakład Gospodarki Komunalnej nie byłoby
sprawiedliwym rozwiązaniem. Zaznaczył ponadto, Ŝe podczas gołoledzi w
miejscach szczególnie niebezpiecznych, bez względu na to, kto jest zarządcą
drogi, Zakład Gospodarki Komunalnej będzie posypywał piaskiem te miejsca.
Nawiązując do zmiany organizacji ruchu w mieście Kałuszyn Pan Burmistrz
podał, Ŝe większość mieszkańców , z którymi rozmawiał jest zadowolona z
zamknięcia Placu Kilińskiego.
Podał, Ŝe przy opracowywaniu
zagospodarowania parku i
Pl.Kilińskiego
naleŜałoby
ponownie
przeanalizować organizację ruchu w mieście Kałuszyn. MoŜna by wówczas
rozwaŜyć moŜliwość poszerzenia ulicy przy parku i w ten sposób złagodzić
skręt w kierunku Milewa. Pan Burmistrz stwierdził, Ŝe
najlepszym
rozwiązaniem byłoby uzyskanie terenu od Gminy śydowskiej na wybudowanie
ulicy, która byłaby przedłuŜeniem ulicy Bohaterów Września i stanowiłaby ciąg
komunikacyjny. W przyszłości naleŜałoby takŜe prowadzić działania w
kierunku utworzenia innych ciągów komunikacyjnych.
Pan Burmistrz ponownie stwierdził, Ŝe podczas gołoledzi , miejsca szczególnie
niebezpieczne , naleŜy posypywać piaskiem z solą, bez względu na to, czyja jest
to droga i podał, Ŝe takie są ustalenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej.
Zapewnił, Ŝe przy opracowywaniu dokumentacji na zagospodarowanie parku i
Pl. Kilińskiego będzie omawiał z projektantem szczegółowe rozwiązania z
moŜliwością wprowadzenia wjazdu w Pl. Kilińskiego od ul. Warszawskiej .
Pani Jadwiga Milewska - podała, Ŝe ulica 1-go Maja jest ulicą
powiatową. W związku z tym za odśnieŜanie tej ulicy odpowiedzialny jest
Zarząd Dróg Powiatowych i takiej informacji udziela mieszkańcom
zgłaszającym do niej interwencje w sprawie odśnieŜania.
Pan Burmistrz - przyznał, Ŝe ulica 1-go Maja jest drogą powiatową, lecz
w przypadku gołoledzi Zakład Gospodarki Komunalnej posypuje takŜe tą ulicę.
Pan Burmistrz podkreślił, Ŝe współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych układa
się bardzo dobrze. W zamian za wykonywanie odśnieŜenia, czy posypywania
dróg powiatowych na terenie naszej gminy, ZDP wykonuje drobne naprawy
dróg gminnych.
Pani Jadwiga Milewska - stwierdziła, Ŝe zakręt w prawo w kierunku
Milewa z Pl. Kilińskiego jest szczególnie niebezpieczny, poniewaŜ ulica w tym
miejscu jest wąska.
Pan Burmistrz - stwierdził, Ŝe organizacyjnie istnieje moŜliwość
poszerzenia ulicy w w/w miejscu, lecz całkowicie nie rozwiąŜe to problemu,
poniewaŜ zakręt jest pod kątem prostym.
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Ponadto Pan Burmistrz stwierdził, Ŝe pojazdy jadące od Warszawy w kierunku
Milewa powinny skręcać w ul. Mostową , a następnie ul. Mickiewicza w
kierunku Milewa. Wówczas dojazd jest lepszy i droga bez niebezpiecznych
zakrętów. Być moŜe jest to sprawa odpowiedniego oznakowania - podał Pan
Burmistrz.
Następnie poinformował, Ŝe skierował pismo do Gminy śydowskiej podając,
Ŝe po konsultacjach z Radą Miejską powołał zespół do prowadzenia rozmów
między innymi w sprawie terenu na drogę za cmentarzem łączącej ul.
Martyrologii z ul. Warszawską. Obecnie oczekujemy na propozycję terminu
spotkania. Pan Burmistrz podkreślił, Ŝe rozmowy będą trudne, lecz naleŜy je
prowadzić.
Pan Dariusz Winnik - dyrektor ZGK poinformował, Ŝe w dniu
dzisiejszym pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej od godziny 4,oo
posypują wszystkie ulice na terenie miasta, bez względu na to , kto jest
zarządcą drogi.
Pani Ewa Standziak - radna i jednocześnie sołtys wsi Stare Groszki
podała, Ŝe podczas remontu drogi do jej wsi, która jest drogą powiatową były
obietnice, Ŝe wyjazd z tej drogi na drogę A2 będzie złagodzony. Takie same
obietnice były podczas przebudowy drogi A2. Jednak do dzisiaj prace te nie
zostały wykonane. Wyjazd jest bardzo stromy i niebezpieczny. Podczas
gołoledzi kierowcy mają problemy z wyjazdem na drogę A2.
Następnie zapytała Pana Burmistrza , czy jest coś wiadome w sprawie budowy
przystanków autobusowych przy drodze A2.
Pan Burmistrz - podał, Ŝe podczas przebudowy drogi krajowej A2 wiele
rzeczy zostało zmienione w zakresie skrzyŜowań z drogami powiatowymi oraz
budowy chodników. W sprawie niwelacji wyjazdu z drogi od wsi Stare Groszki
mogę tylko kolejny raz wystąpić do Starostwa , poniewaŜ Starostwo, jako
właściciel drogi występowało do GDDKiA o niwelację w/w wyjazdu stwierdził Pan Burmistrz.
Podkreślił, Ŝe stan drogi, jak równieŜ bezpieczeństwo na drodze w miejscu
skrzyŜowania z drogą do wsi Groszki uległo znacznej poprawie.
Zapewnił takŜe, Ŝe skierowane zostanie do Starosty pismo w sprawie
przebudowy w/w wyjazdu.
W sprawie budowy przystanków autobusowych przy drodze A2 nie ma innych
informacji, poza tymi, co zostało stwierdzone, Ŝe przystanki ,które zostały
zdemontowane podczas przebudowy drogi, zostaną odbudowane.
Ad.pkt 11.
Pan Burmistrz - złoŜył wszystkim obecnym Ŝyczenia Noworoczne.
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Podziękował za współpracę w mijającym 2009 r. oraz za pomoc i współpracę
przy opracowywaniu projektu budŜetu gminy na rok 2010. Stwierdził, Ŝe jeśli
uda się uchwalony w dniu dzisiejszym budŜet na 2010 rok zrealizować po
stronie dochodów i realizować planowane inwestycje, to będzie powód do
zadowolenia.
Pan Przewodniczący Rady - złoŜył obecnym na obradach
Ŝyczenia Noworoczne.
Następnie o godz. 12,45 zamknął XXVI obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:
D.Rosołowska

