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Protokół  nr XXXI/2017 

z obrad Rady Miejskiej  w Kałuszynie, odbytych w dniu 27 czerwca 2017 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 11,oo. 

Obecni na obradach według załączonej listy obecności – 15 radnych tj. 100%. 

W trakcie obrad przybył radny p. Leszek Wasowski. 

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

Sęktas – Z-ca Burmistrza i p. Maria Bugno – Skarbnik. 

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

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

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, p. Dariusz Winnik – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Kałuszynie, p. Agnieszka Gałązka – kierownik SP ZOZ Przychodnia Opieki 

Zdrowotnej w Kałuszynie i  p. Bożena Raciborska – dyrektor Żłobka  w 

Kałuszynie oraz sołtysi wsi:Abramy, Falbogi, Garczyn Duży, Garczyn Mały, 

Gołębiówka, Kluki, Leonów, Milew, Mroczki, Nowe Groszki, Olszewice, Patok, 

|Piotrowina, Przytoka, Ryczołek, Stare Groszki, Sinołęka , Szembory, Szymony, 

Wąsy, Wity, Wólka Kałuska i  Zimnowoda. 

 

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, na wniosek Burmistrza ,zaproponował 

wprowadzenie do porządku obrad punktu „ podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023  i uchwały w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2017 r.” i zwrócił się do Pani Skarbnik , o przedstawienie 

uzasadnienia  wniosku. 

 

Pani Skarbnik – podała, iż potrzeba wprowadzenia  do porządku obrad w/w 

uchwał wynika  z tego, że otrzymaliśmy decyzję z Urzędu Wojewódzkiego o 

zwiększeniu  dotacji   na zadania zlecone i zadania własne.  Rozstrzygnięte zostały 

kolejne przetargi. W związku z tym wystąpiła potrzeba zmiany klasyfikacji źródeł 

pochodzenia środków.  
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Na obrady przybył radny p. Leszek Wąsowski. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zaproponował wprowadzenie do porządku 

obrad podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2023 i uchwały w 

sprawie zmian w budżecie na 2017 rok jako pierwsze podpunkty w punkcie 6 

przesłanego porządku obrad.  

Następnie zwrócił się o  przegłosowanie przedstawionej propozycji. 

W głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych przyjęto propozycje 

wprowadzenia do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 i zmian w budżecie gminy 

na 2017 r.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – przedstawił proponowany porządek obrad z 

uwzględnieniem przyjętej zmiany  i zrealizowanego już punktu 1 tj.: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 

2. Uchwalenia porządku obrad. 

3. Interpelacje. 

4. Informacja z działalności burmistrza w okresie  międzysesyjnym oraz realizacji 

uchwał rady Miejskiej. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 

 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok 

 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kałuszyna absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 

 Zmian w budżecie gminy na 2017 r. 

 Zmiany statutu SP ZOZ w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej w 

Kałuszynie 

 Zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajecie 

pasa drogowego dróg gminnych 

 Wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej 

w m. Wąsy. 

7. Przyjęcie protokołu nr XXX/2017 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 
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W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad przyjęty został 

jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

 

Ad.pkt 3. 

Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 4. 

Pan Burmistrz – przedstawił informację z działalności w okresie 

międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej – treść informacji w 

załączeniu. 

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że z dniem 31 sierpnia br. upływa 5 –letni 

okres pełnienia funkcji dyrektora szkoły podstawowej w Kałuszynie przez p. 

Marka Pachnika. W związku z tym ogłoszony został  nabór na stanowisko  

dyrektora tej szkoły. Z dniem 27 kwietnia br. powołana została komisja 

konkursowa w składzie: 3 osoby  z organu prowadzącego, 3 osoby z Kuratorium 

Oświaty, 3 osoby z Rady Rodziców , 2 osoby z Rady Pedagogicznej i 1 osoba ze 

Związków Zawodowych. Przed rozstrzygnięciem konkursu, w czasie składania 

ofert, wpłynęło pismo od p. Grażyny G. skierowane do Kuratorium Oświaty i 

przekazane między innymi do wiadomości Przewodniczącej Komisji 

Konkursowej i  Prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o zajęcie 

stanowiska w sprawie p. Marka Pachnika , jako kandydata na dyrektora szkoły i 

osoby, która swoją przeszłością psuje wizerunek szkoły. 

Pan Burmistrz poinformował, że w dniu 17 maja br. odbyło się posiedzenie 

Komisji Konkursowej. Komisja  w pełnym składzie  w głosowaniu tajnym 

jednomyślnie  wyłoniła p. Marka Pachnika na dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Kałuszynie. W dniu 20 czerwca br.   zarządzeniem powierzył funkcję dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Kałuszynie p. Markowi Pachnikowi  na okres od dnia 1 

września 2017 roku do 31 sierpnia 2022 roku .  

Następnie wraz z Przewodniczącym Rady pogratulowali p. Markowi Pachnikowi  

wyboru na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kałuszynie i wręczyli  

Akt Powołania na to stanowisko. 

 

 Pan Marek Pachnik – podziękował Panu Burmistrzowi, Pani Z-cy 

Burmistrza, Panu Przewodniczącemu Rady  za zaufanie. Obiecał, że nie 

zawiedzie  dzieci, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców naszej gminy. Pono 

 

Pani Elżbieta Gójska – radna z miasta Kałuszyn zapytała , kiedy będzie 

odbiór samochodu strażackiego dla OSP Kałuszyn. 



4 
 

 

Pan Burmistrz – podał, że samochód strażacki odebrany zostanie  po 

przystosowaniu go na naszych potrzeb oraz warunków i nastąpi to 

najprawdopodobniej  w miesiącu wrześniu.  

 

Pani Elżbieta Gójska – zapytała, czy plan nasadzeń krzewów na cmentarzu 

żołnierskim , wykonany będzie przez profesjonalistę. Była zdania, że nasadzenia 

nie powinny być przypadkowe, ponieważ  w takim przypadku ,za kilka lat byłaby 

potrzeba ponownej zmiany nasadzeń.  

 

Pan Burmistrz – poinformował, że projekt nasadzeń jest opracowany przez 

specjalistów z zakresu ochrony środowiska i spełnia wszelkie wymogi w tym 

zakresie. 

 

Radni przyjęli przedstawiona informację z działalności burmistrza w okresie 

międzysesyjnym nie wnosząc uwag. 

 

Ad.pkt 5. 

Pan Burmistrz – podał, iż wszyscy radni otrzymali  na piśmie bardzo 

szczegółowe sprawozdanie finansowe gminy wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2016 rok. 

Sprawozdanie takie złożone zostało także w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

Sprawozdanie omawiane było na posiedzeniach wszystkich stałych komisjach 

Rady . Stwierdził, iż  pomimo pewnych trudności budżet gminy za rok 2016 został 

zrealizowany w  bardzo dobrym stopniu. Nie  występowały  problemy z 

zachowaniem płynności  w realizacji budżetu. Wszystkie zobowiązania gminy 

realizowane były w określonych terminach. Dochody gminy realizowane były  

zgodnie z planem. 

Następnie Pan Burmistrz   przedstawił główne wskaźniki realizacji  budżetu 

gminy za 2016 rok. 

Podał, że  początkowy plan dochodów wynosił kwotę 18.150.009,64 zł, po 

zmianach plan ten wynosił 24.846.438,89. Wykonanie w kwocie 24.037.997,34 

tj. 96,75%. Początkowo planowane dochody bieżące w  kwocie   16.383.346,00 

zł , po zmianach 21.136.638,84 zł, wykonanie 20.998.875,12 zł tj. 99,35%. 

Dochody majątkowe początkowo planowane na kwotę 1.766.663,64, po 

zmianach 3.709.800,05 zł, wykonanie 3.039.122,22 zł tj. 81,92%. 

Wydatki początkowo planowane w kwocie  16.950.009,64 zł, po zmianach 

24.304.145,86 zł, wykonanie 23.138.394,70 zł tj. 95,20%. 
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Wydatki bieżące początkowo planowane w kwocie 15.982.676,93 zł , po 

zmianach 29.878.899,75 zł, wykonanie 20.202.519,32 zł tj. 96,76%. 

Wydatki majątkowe początkowo planowane na kwotę 967.332,71 zł, po zmianach 

3.425.246,11 zł, wykonanie 2.935.875,38 zł tj. 85,71%. 

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że wszystkie  wydatki związane ze 

spłatami rat zaciągniętych pożyczek i kredytów  spłacane były prawidłowo i 

terminowo. Wszystkie wskaźniki określone ustawą budżetową zostały 

zachowane.  

 

Pani Skarbnik – odczytała uchwałę  nr Si.163.2017 Składu Orzekającego 

Regionalnej   Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2017 r.  w 

sprawie wydania opinii o  przedłożonym przez Burmistrza Kałuszyna 

sprawozdaniu z wykonania budżetu  za 2016 r. – treść uchwały w załączeniu.     

Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do sprawozdania z wykonania  z 

wykonania budżetu gminy za 2016 r. 

 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kałuszyna absolutorium  z tytułu 

wykonania budżetu gminy za 2016 – wniosek w załączeniu.  

Następnie Pan Przewodniczący  odczytał uchwałę nr Si.258.2017 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie z dnia 5 czerwca 

2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Kałuszynie dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kałuszyna z 

tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok – treść uchwały w załączeniu. 

 

Pani Marianna Śledziewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  Rady 

Miejskiej poinformowała, że Komisja Rewizyjna  Rady Miejskiej , po zapoznaniu 

się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Kałuszyn za 2016 rok wraz z opinią  Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie  o  tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia gminy oraz po 

zapoznaniu się z opinią pozostałych Komisji Rady  jednogłośnie wnioskowała,  o 

udzielenie Burmistrzowi Kałuszyna absolutorium za 2016 rok.  

 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr  XXXI/206/2017 w 

sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz  ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.  – treść uchwały w załączeniu. 
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W głosowaniu jawnym  uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 15 

radnych.    

 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXI/207/2017 w 

sprawie udzielenia Burmistrzowi Kałuszyna absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2016 rok – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwala została przyjęta jednogłośnie w obecności 15 

radnych, bezwzględna większością głosów wobec ustawowego składu Rady. 

Pan Przewodniczący Rady  pogratulował Panu Burmistrzowi jednogłośnie 

udzielonego absolutorium i życzył dalszych sukcesów. 

 

Pan Burmistrz – stwierdził , iż dzięki zaangażowaniu radnych i zrozumieniu 

podejmowanych decyzji ,  opinie  o realizacji budżetu gminy są pozytywne. 

Podkreślił, że współpraca radnych z burmistrzem ma duże znaczenie przy 

realizacji budżetu. Stwierdził, iż rzeczowe podejście radnych  do proponowanych 

rozwiązań  powodowało, że  mógł spokojnie  realizować planowane zadania.  

Przypomniał, że w roku 2016 planowanych było 57 zadań inwestycyjnych. W 

zasadzie wszystkie pozycje zostały zrealizowane. Nie zrealizowane zostały 

zadania, które przeniesione zostały na rok 2017 jako wydatki niewygasające . 

Zadania te zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Nie zrealizowane 

zostały  tylko trzy zadania  , w tym  parking za budynkiem Urzędu Miejskiego, z 

realizacji którego odstąpiono. Realizowane inwestycje nie przekraczały wartości 

przetargowej. Pan Burmistrz podał, że w przypadkach konieczności rozszerzenia 

zakresu prac  realizowanej inwestycji i możliwościach finansowych, radni 

wyrażali zgodę i za taką postawę   podziękował radnym.  

Ponadto stwierdził , iż rok 2016 nie był łatwym rokiem i łatwym budżetem, lecz 

na zakończenie jego realizacja jest satysfakcjonująca.  

Ponownie podziękował   za pomoc w realizacji budżetu w 2016 r. i zrozumienie. 

Podziękował także  za glosy krytyczne w ramach dobrej współpracy. 

Pan Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady.  

Radna p. Elżbieta Gójska i radny p. Waldemar Mroczek zwolnili się z dalszej 

części obrad i na sali obrad pozostało 13 radnych.  
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Ad.pkt 6. 

Pani Skarbnik – przedstawiła łącznie uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 i zmian w 

budżecie gminy  na 2017 rok.  Podała, że proponuje się zwiększenie ogółem planu 

dochodów i wydatków o kwotę 282.999,54 zł : w tym dochody bieżące zwiększą 

się o kwotę 56.970,00 zł , dochody majątkowe o kwotę 226.029,54 zł . Wydatki 

ogółem 282.999,00 zł : w tym wydatki bieżące  zwiększą się o kwotę 115.891,00 

zł i wydatki majątkowe o kwotę 167.108,54 zł. Wydatki majątkowe dotyczą 

głównie inwestycji.  

Następnie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła proponowane zmiany w 

Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2017-2023 i zmiany w budżecie gminy 

na 2017 rok.  

Podała, że po przyjęciu proponowanych zmian plan dochodów gminy wyniesie 

24.736.432,60 zł i plan wydatków wyniesie 25.736.432,60 zł.  

Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do przedstawionych propozycji zmian 

w WPF na lata 2017-2023 i zmian w budżecie gminy na 2017 rok.  

 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXI/208/2017 w 

sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta  jednogłośnie w obecności 13 

radnych.  

 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXI/209/2017 w 

sprawie zmian w budżecie  gminy na 2017 rok – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym  uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 

radnych.  

 

Pani Z-ca Burmistrza – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej podała, że powyższy  

projekt uchwały   przygotowany został na wniosek Pani Kierownik SP ZOZ w 

Kałuszynie. Proponowana zmiana  polega na  dodaniu komórki organizacyjnej 

Przychodni pn,”Zespół Rehabilitacji Domowej” i wynika z konieczności 
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dostosowania struktury organizacyjnej SP ZOZ do nowych zasad zawierania 

umów z NFZ. 

Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do przedstawionej propozycji zmiany 

statutu SP ZOZ w Kałuszynie. 

 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXI/210/2017 w 

sprawie   zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

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

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

Pan Burmistrz – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  

zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych. 

Podał, że  zgodnie z ustawą o drogach publicznych, każde urządzenie  

umieszczone w pasie drogowym ,  które  nie służy infrastrukturze drogowej,  

podlega opłacie. Właściciel takiego urządzenia obowiązany jest corocznie  

opłacać  podatek z tego tytułu. Zgodnie z uchwałą naszej Rady  z 2004 roku  za 

urządzenia ustawione w  drogach gminnych za m2 rzutu poziomego  w obszarze 

zabudowanym opłata wynosi 20 zł, poza obszarem zabudowanym opłata wynosi 

10 zł. Na drogach i obiektach inżynierskich 180 zł za m2. Za umieszczenie 

wodociągów, kanalizacji, czy sieci ciepłowniczej , opłata ta wynosi 20%  

należności. W związku z tym, że w  poprzednim okresie na terenie naszej gminy 

wybudowana została sieć internetu szerokopasmowego, którego inwestorem było 

Województwo Mazowieckie, Marszałek Województwa zwrócił się z wnioskiem, 

o zastosowanie opłaty za te urządzenia tak jak za wodociągi i kanalizację, 

ponieważ wysokość opłaty będzie miała  wpływ na koszty eksploatacji sieci i 

opłat  za korzystania z internetu szerokopasmowego. Dlatego przedstawiany jest  

projekt uchwały , który przesłany został radnym,  uwzględniający wniosek 

Marszałka  Województwa Mazowieckiego.  

Ponadto Pan Burmistrz stwierdził, iż zasadne jest podjęcie proponowanej 

uchwały w powyższej sprawie i zaznaczył, że podjęta uchwała w każdym czasie 

może być przez Radę zmieniona lub uchylona. 

Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do  w/w  projektu uchwały . 

 

Pan Przewodniczący Rady -  odczytał uchwałę Nr XXXI/211/2017 w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych – treść uchwały w załączeniu. 
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W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta  jednogłośnie  w obecności 13 

radnych. 

 

Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  

wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w 

miejscowości Wąsy podał, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych Rada  dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców , wskazuje w formie uchwały , wstępne 

miejsca lokalizacji  przystanków komunikacyjnych. Proponowana uchwała 

dotyczy wsi Wąsy. W sprawie  tej  wystąpiła radna p. Henryka Śledziewska , 

wnioskując usytuowanie dwóch  przystanków  przy drodze powiatowej Kałuszyn-

Wierzbno w  miejscowości Wąsy – poinformował Pan Burmistrz. 

Wyjaśnił także , iż zarządca dogi, w tym przypadku Starostwo Powiatowe w 

Mińsku Maz. rozpatrując sprawy bezpieczeństwa drogowego i eksploatacji dróg 

może uwzględnić podjętą uchwałę lub nie.  

Stwierdził także, iż usytuowanie  przystanków w proponowanej lokalizacji jest 

celowe, ponieważ  obecnie najbliższy przystanek znajduje się we wsi Falbogi tj. 

w odległości ponad 0,5 km. 

 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXXI/212/2017 w sprawie 

wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w  m. 

Wąsy – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 

radnych.  

 

Ad.pkt 7. 

Protokół nr XXX/2017 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony został 

do wglądu. 

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

obecności 13 radnych, przyjęli protokół. 

 

Ad.pkt 8. 

Pan Burmistrz – poinformował, że po rozmowie  z wnioskodawcą , o 

wydanie decyzji środowiskowej, którym jest firma  Agro Sp. Z o.o. z Mińska 

Maz.  w sprawie budowy płyty bioremediacji gleb  i ziemi zanieczyszczonej  

substancjami ropopochodnymi , wnioskodawca oświadczył, że wycofuje 

wniosek. W związku z tym Pan Burmistrz zwrócił się  do radnych i sołtysów wsi 



10 
 

Kazimierzów i Przytoka, ponieważ w/w inwestycja proponowana była w okolicy 

tych wsi, o przekazanie  mieszkańcom powyższej informacji.  

Zapewnił także, że jeśli zaszłyby jakieś zmiany w tej sprawie, to mieszkańcy 

zostaną poinformowani. 

 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał treść pisma Rady Społecznej przy SP 

ZOZ w Kałuszynie skierowanego do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 

NFZ w sprawie niekorzystnej propozycji kontraktu na stomatologię, które 

otrzymał do wiadomości, .- treść pisma w załączeniu. 

  

 Pani Agnieszka Gałązka – Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie  wyjaśniła, 

iż odczytane  przez Pana Przewodniczącego pismo  wystosowane  było  przez 

Radę Społeczna SP ZOZ w Kałuszynie. Poinformowała  także, że  ona również   

wystosowała pisma  do  Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, o 

podobnej treści, ponieważ  otrzymane propozycje w zakresie świadczeń 

stomatologicznych były mniejsze  o ok. 30% od aktualnych, 

Następnie Pani Kierownik omówiła zasady  zawierania kontraktów na 

świadczenie usług stomatologicznych.   

Ponadto podała, iż na dzień dzisiejszy NFZ nie zwiększył kontraktu. Protokół  

podpisała tylko warunkowo, żeby zachować ciągłość udzielania świadczeń 

stomatologicznych. Jakie będą  następne działania w tej sprawie , obecnie nie 

wiadomo – stwierdziła Pani Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie. 

Poinformowała, że umowy nie są jeszcze podpisane, obecnie jest po negocjacjach  

i po podpisaniu protokołu. Stwierdziła, iż korzystnym jest to, że  kontrakt na 

świadczenia  ogólnostomatologiczne  dla dzieci i młodzieży do lat 18 jest większy 

niż jest to w rb. 

 

Pani Marianna Śledziewska – podała, iż radni popierają działania Pani 

Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie o zwiększenie kontraktu na opiekę 

stomatologiczną. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zapytał,  co było powodem zmniejszenia 

ilości punktów na opiekę stomatologiczną.  

 

 Pani Agnieszka Gałązka – podała, iż z odpowiedzi na wcześniej 

odczytane przez Pana Przewodniczącego pismo, Dyrektor Mazowieckiego 

Oddziału Wojewódzkiego NFZ podał,  że powodem zmniejszenia ilości punktów 

na ogólną opiekę stomatologiczną  jest między innymi zmniejszenie  populacji. 

Stwierdziła, iż  jej zdaniem  odpowiedź ta nie jest wyczerpująca i zapewniła, że  
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nadal będzie  prowadziła negocjacje  , żeby ilość świadczeń w zakresie ogólnej 

stomatologii została zwiększona. 

 

Pan Przewodniczący Rady – zaproponował, aby radni zobowiązali jego , 

żeby w imieniu Rady wystosował pismo do Mazowieckiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ popierające wniosek Rady Społecznej SP ZOZ  i Pani 

Kierownik SP ZOZ  w Kałuszynie. 

Propozycje przyjęto jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 Pan Przewodniczący Rady – w nawiązaniu do wniosku p. Stanisławy 

Mroczek , mieszkanki Kałuszyna, zgłoszony na poprzedniej sesji Rady Miejskiej, 

dotyczący  wyrażenia sprzeciwu przeciwko budowie linii 400KV przez teren 

naszej gminy podał, że na posiedzeniach stałych komisji rady, radni ustalili, że po 

dokładnym zapoznaniu się z ta sprawą, swoje stanowisko przedstawią na 

następnej sesji Rady Miejskiej.  

 

Pani Stanisława Mroczek – mieszkanka miasta Kałuszyna zwróciła się do 

radnych o szybkie zajęcie stanowiska w sprawie  budowy linii 400KV przez teren 

naszej gminy. 

Następnie zapytała, jak przedstawia się sprawa budowy linii gazowej w mieście 

Kałuszyn. Zapytała także, kto buduje pomnik na cmentarzu żydowskim w 

Kałuszynie i jaki jest udział Urzędu Miejskiego w tej budowie oraz na jakim 

etapie jest realizacja inwestycji LIDLA. Ponadto zapytała, czy jest prawdą, że 

teren na Ryczołku,  potocznie nazywany „gumowiskiem” , wydzierżawiony 

będzie  na składowisko węgla  i jeśli tak,  to zwróciła się z prośbą, aby 

eksploatowane było w taki sposób, żeby nie powodowało zagrożenia 

ekologicznego dla sąsiadujących ze składowiskiem terenów. 

 

Pani Grażyna Gójska – mieszkanka Kałuszyna nawiązując do informacji 

podanej przez Pana Burmistrza , a dotyczącej pisma w sprawie p. Marka Pachnika 

podała, iż nie zgadza się z tą wypowiedzią i stwierdziła, że nie pozwoli 

manipulować jej wypowiedziami. Podała, iż ona wystosowała  pismo  do Komisji 

Konkursowej  do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Kałuszynie. Poinformowała także, iż otrzymała odpowiedź z  

Kuratorium na w/w pismo z podaniem podstawy prawnej i z informacją, że pismo 

to,  odczytane powinno być na posiedzeniu  komisji konkursowej. 

Następnie odczytała treść złozonego pisma. Stwierdziła, iż Pan Burmistrz 

przedstawiając informację w powyższej sprawie  przytoczył wybiórczo zawarte 

zapisy w jej piśmie. Zapewniła, iż nigdy nie stosowała manipulacji oraz  nie 

zajmowała się agenturą  i mówi tylko prawdę. 
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 Pan Burmistrz – stwierdził, iż typowym przykładem manipulacji jest to, 

co mówi się o p. Marku Pachniku , dlatego, że złożył oświadczenie majątkowe 

zgodne z prawdą. Jeśli byłby nie uczciwy, to w oświadczeniu tym nie podałby 

informacji , że jest w  Zarządzie Banku Spółdzielczego w Kałuszynie. 

Nieprawidłowość ta, wynikała z jego niewiedzy. Obecnie posądzanie jego, że jest 

nie godny pełnienia funkcji dyrektora szkoły , jest typową manipulacją.  

Pan Burmistrz stwierdził także iż p. Marek Pachnik za swoją niewiedze, że nie 

może być  w Zarządzie Banku i jednocześnie dyrektorem Szkoły  ,został ukarany 

i odwołany ze stanowiska. Następnie wygrał  konkurs na dyrektora i CBA nie 

podważało tego wyboru.  

Udzielając odpowiedzi na pytania p. Stanisławy Mroczek  dotyczącej gazociągu  

podał, że firma, która proponuje  budowę gazociągu ,obecnie prowadzi rozmowy 

z mieszkańcami . Natomiast on  zamierza wystąpić do linii gazowych  

przesyłowych , o podanie informacji, o  warunkach zabudowy i możliwości 

przyłączenia w przyszłości Kałuszyna do tej linii. Natomiast mieszkańcy sami 

decydują o tym, czy chcą się przyłączyć  do proponowanej linii gazowej.  

W sprawie budowy pomnika na cmentarzu Pan Burmistrz podał, iż zarządca 

cmentarz może budować pomnik na cmentarzu bez uzyskiwania pozwolenia. 

Gmina nie partycypuje w żadnych kosztach  budowy w/w pomnika. 

 Odpowiadając na pytanie dotyczące  realizacji inwestycji przez firmę LIDL 

podał, iż obecnie firma aktualizuje pozwolenie na budowę. Wszystkie media tj. 

wodociąg, kanalizacja  łącznie z wykupem terenu i projektem pod drogę są 

przygotowane. Z chwilą otrzymania uaktualnionego pozwolenia na budowę ,  

rozpoczęcie prac planują w miesiącu październiku br. i zakończenie na przełomie  

miesiąca kwietnia i maja  2018 r.  

W sprawie składowiska opon w Ryczołku , toczy się postępowanie. 

W sprawie składowiska węgla na tym terenie nie posiada wiedzy . Z pytaniem 

takim  należy zwrócić się do właściciela terenu – podał Pan Burmistrz.  

 

 Pani Anna Kopczyńska – zapytała, kto ustalał przebieg linii gazowej w 

mieście Kałuszyn. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że dla każdej inwestycji drogowej, wodociągowej, 

czy linii energetycznej projekty  wykonuje projektant . Projekty opracowywane 

są  w taki sposób, żeby maksymalnie wykorzystane były optymalne  warunki 

przyłączy. Stwierdził także, że obecnie przedstawiana  dokumentacja jest 

propozycją. Projektu technicznego nie ma.  

 

 Pani Anna Kopczyńska – zapytała, czy  powyższy projekt był wstępnie 

uzgadniany z Gminą.  
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 Pan Burmistrz – podał, że przebieg trasy gazociągu  wstępnie był 

uzgadniany, ponieważ miał objąć  wszystkie obiekty gminne i jak największą 

ilość mieszkańców.  

 

 Pani Anna Kopczyńska – nawiązała do podjętej uchwały w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2017 rok i  przeznaczonych w tej uchwale środkach na 

opracowanie monografii Kałuszyna  i zapytała : 

 Kiedy ukaże się monografia  

 W jakiej ilości 

 Jak będzie dystrybułowana  

 Jak będzie dostępna dla mieszkańców 

 Kto będzie pisał teksty do monografii 

 Czy będzie możliwość sprawdzenia  tych tekstów. 

  

 Pan Przewodniczący Rady – podał, iż odpowiedź na w/w pytania  

udzielona zostanie  na piśmie. 

 

 Pani Barbara Mroczek – Sołtys wsi Wąsy  zapytała, kiedy  dowieziony 

zostanie żwir na drogę we wsi Wąsy. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że na przełomie miesiąca sierpnia i września 

remontowane będą cztery drogi  tj. we wsi Milew, Sinołęka, Olszewice i Mroczki. 

Podał także, iż występują problemy z pozyskaniem odpowiedniego kruszywa na 

remonty  dróg żwirowych. Środki na ten cel są zabezpieczone. W momencie 

pozyskania odpowiedniego żwiru, drogi będą dożwirowane.  Przetargi na 

pozostałe drogi będą ogłoszone. 

 

 Pani Barbara Dmowska -  radna z miasta Kałuszyna podała, że 

mieszkańcy ulicy Kopernika  i ulicy Zawoda w kierunku Jakubowa wnioskują  

ułożenie spowalniaczy , ponieważ pojazdy na tych ulicach,  poruszają się zbyt 

dużą prędkością , co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.   

 

 Pan Burmistrz – podał, iż  powyższy wniosek przyjmuje do rozważenia. 

 

 Pani Anna Kopczyńska – prosiła, o nagłośnienie podczas obrad , żeby w 

każdym miejscu jednakowo było słychać, ponieważ szum jadących pojazdów 

zagłusza wypowiedzi . 

 

 Pan Przewodniczący  Rady – podał, iż zgłoszony wniosek zostanie 

rozpatrzony. 
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Ad.pkt 9. 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął XXXI obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Na tym o godz. 13,40 obrady zakończono. 

 

 

 

 

 
Protokołowała; 

D.Rosołowska 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


