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Protokół nr III/2018     

z sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytej w dniu 6 grudnia 2018 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz.11,oo. 

Obecni według załączonej listy obecności – 14 radnych . 

W trakcie obrad przybył radny p. Wasowski Leszek i w dalszej części obrad 

uczestniczyło 15 radnych tj. 100%. 

W obradach uczestniczył także p. Arkadiusz Czyżewski – Burmistrz, p. Henryka 

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

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Marek Pachnik – radny Rady Powiatu 

Mińskiego – członek Zarządu i jednocześnie dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Kałuszynie, p. Anna Andrzejkiewicz -  dyrektor Biblioteki Publicznej w 

Kałuszynie, p. Marian Pełka – dyrektor Domu Kultury w Kałuszynie, p. Grażyna 

Chybicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie , p. Krystyna 

Sadoch – p.o. dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, 

p.Agnieszka Gałązka – Kierownik SP ZOZ Przychodnia Opieki Zdrowotnej w 

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

Olszewice, Marianka, Milew, Mroczki, Nowe Groszki, Patok, Piotrowina , 

Ryczołek, Stare Groszki, Szembory, Szymony, Wąsy, Wity, Wólka Kałuska, 

Zimnowoda i Żebrówka.    

Obradom przewodniczył p. Bogusław Michalczyk – 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 przedstawił proponowany   porządek obrad z uwzględnieniem 

zrealizowanego już punktu 1 tj.: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Interpelacje. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach; 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 

 Zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

 Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

5. Przyjęcie protokołu nr I/2018 i nr II/2018 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 
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6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad przyjęty został 

jednogłośnie w obecności  14 radnych.  

 

Ad.pkt 3. 

 Pan Burmistrz – poinformował, iż informację z działalności w okresie 

międzysesyjnym za okres od 23 listopada br.  przedstawi na sesji budżetowej, 

która planowana jest na dzień 28 grudnia br.  

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pani Skarbnik – łącznie przedstawiła uzasadnienie do projektów uchwał 

ujętych w dzisiejszym porządku obrad . Podała, że do przesłanego projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.  obecnie zgłasza 

autopoprawki polegające na przeredagowaniu zapisów § 3 . Paragraf ten został 

rozpisany na §3 i § 4. Co do istoty proponowanych zmian nic się nie zmienia. 

Proponowane zmiany w budżecie polegają  na  zamianie planowanego kredytu  

na obligacje. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – radna z m. Kałuszyna nie zgodziła się z tym , że , 

co do istoty proponowanych zmian w budżecie nic się nie zmieni. Podała, że w 

ostatecznym rozliczeniu w stosunku do otrzymanego projektu uchwały jest 

różnica. 

 

 Pani Skarbnik – przyznała, iż po wprowadzeniu proponowanych obecnie 

zmian w przesłanym projekcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2018 r. wynik finansowy jest inny. Wynika to z tego, że 30 listopada zostało 

podjęte zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie , ponieważ 

otrzymaliśmy  sześć decyzji z Urzędu Wojewódzkiego zmieniające  plan 

dochodów w zakresie zadań zleconych i zadań własnych. Obecnie proponowane 

zmiany w budżecie  są aktualne. W związku z tym stan budżetu w stosunku do 

przesłanych projektów uchwał nieznacznie się zmieni. 

W nawiązaniu do  propozycji zamiany kredytu na emisje obligacji stwierdziła, że  

rozwiązanie takie jest korzystniejsze dla gminy. 

W związku z tym przedstawia się projekt  uchwały w sprawie emisji obligacji 

oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Konstrukcja budżetu nie ulega 

zmianie . Proponuje się zwiększenie przychodów o 499.435,oo zł . Natomiast 

rozchody zwiększają się  o 500.000,oo zł. Wynik budżetu pozostaje nie zmieniony 

tj. pozostaje deficyt w wysokości  1.638.335,61 zł. Planowane zwiększone 
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przychody przeznaczone zostaną na wcześniejszą spłatę rat kredytu i pożyczek, 

które przypadały na rok 2019. 

W związku z tym, że planowana jest emisja obligacji, które przeznaczone zostaną 

na pokrycie deficytu  i spłatę rat kredytu  w 2018 roku, proponuje się także 

jednoczesne zabezpieczenie przychodów  na rok 2019. 

Dlatego proponuje się zmianę WPF  polegająca na wydłużeniu okresu jej 

obowiązywania do 2028 roku., z tego względu, że na lata 2024-2028 planowana 

jest spłata wyemitowanych obligacji. 

Ponadto Pani Skarbnik stwierdziła, że proponowane  na dzisiejszej sesji uchwały 

są ze sobą ściśle powiązane i jedna bez drugiej nie byłyby obowiązujące. 

 

 Pan Burmistrz – poinformował, że  sprawa emisji obligacji omawiana była 

na posiedzeniach wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej. Emisja obligacji 

zastąpi kredyt planowany w uchwale budżetowej na rok 2018 r., ponieważ  

rozwiązanie to jest dla gminy korzystniejsze. 

Obecnie nie wiadomo jakie będą możliwości pozyskiwania środków z funduszy 

unijnych w 2019. W momencie ogłoszenia naborów  wniosków o pozyskanie 

środków,  gmina musi być do tego przygotowana.  Rozpoczęte inwestycje należy 

kontynuować oraz realizować działania prospołeczne , takie jak dofinansowanie 

dla mieszkańców do opłat za wodę i ścieków, zrównanie kosztów odbioru 

nieczystości ciekłych z kosztami ścieków odprowadzanych do kanalizacji oraz  

stworzenie programu dofinansowania do budowy szamb lub przydomowych 

oczyszczalni cieków . 

Podatki z firmy LIDL, znajdującej się na terenie naszej gminy będą dopiero w 

roku 2020. Dochody te będą dochodami pewnymi. W związku z tym emisja 

obligacji jest realnie zabezpieczona dochodami gminy pochodzącymi z podatków 

od LIDL-a. Proponowana na dzisiejszej sesji struktura finansowa była  

sprawdzana przez RIO i nie było zastrzeżeń formalno-prawnych. Przetargi na 

niektóre inwestycje ogłaszane będą już w miesiącu styczniu 2019 r.  

Pan Burmistrz ponownie podał, że  sprawa emisji obligacji omawiana była na 

posiedzeniach wszystkich komisji Rady i opinia komisji była pozytywna. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – podała, że w budżecie na 2018 ro planowany był 

kredyt w wysokości 2.700.000,00, obecnie proponuje się zamianę tego kredytu na 

obligacje i zwiększenie  tej kwoty o 500.000,00 zł. i zapytała, czy w sprawie tej 

jest opinia RIO. 

 

 Pani Skarbnik – wyjaśniła, że o opinie RIO w powyższej sprawie wystąpi 

po podjęciu proponowanych uchwał. Obecnie posiada już przygotowany wniosek 

do RIO o wydanie opinii. Opinia RO będzie niezbędna do  sfinalizowania emisji 
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obligacji i podpisania umowy, ponieważ żaden bank nie podpisze umowy jeśli nie 

przedłożymy uchwały w sprawie emisji obligacji i w sprawie zmian w budżecie 

oraz  WPF potwierdzonych opinia RIO. 

Pani Skarbnik podała, iż w sprawie opinii w powyższej sprawie prowadziła 

wstępne rozmowy z RIO. Do czasu   posiedzeń  następnych  komisji, które 

planowane są w następnym tygodniu, prawdopodobnie  RIO  wyda już opinię. 

Wówczas opinia ta przedstawiona zostanie na posiedzeniach komisji.   

 

 Pani Waleria Madziar – Sołtys wsi Stare Groszki zapytała , jakie byłyby 

koszty obsługi kredytu, a jakie będą koszty obsługi obligacji. 

 

 Pani Skarbnik – podała, że koszty obsługi obligacji i kredytu byłyby takie 

same pod warunkiem, że  bank udzieliłby takiej samej marży. Spłata kredytu 

następuje w roku  następnym po zakończeniu roku budżetowego.  Natomiast 

spłata obligacji  w dowolnym  wskazanym prze gminę okresie. 

 

Na obrady przybył radny p. Leszek Wąsowski i w dalszej części obrad 

uczestniczyło 15 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr III/9/2018 w sprawie  

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 – treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Za  przyjęciem uchwały głosowali następujący radni: Gójska Elżbieta, Jackiewicz 

Anna, Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, Leszczyńska Małgorzata, 

Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Mirosz Władysława, Śledziewska 

Marianna, Stryczyńska Elżbieta, Stupiechowski Sławomir, Wąsowski Leszek, 

Wocial Marianna. 

Przeciw nikt nie głosował. 

Wstrzymały się od głosowania radna p. Włodarczyk-Kurpiewska Alina i radna p. 

Cudna Jadwiga. 

Uchwała została przyjęta 13 głosami przy 2 wstrzymujących się. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr III/10/2018 w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2018 rok – treść uchwały w złączeniu. 

 

Za  przyjęciem uchwały głosowali następujący radni: Gójska Elżbieta, Jackiewicz 

Anna, Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, Leszczyńska Małgorzata, 

Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Mirosz Władysława, Śledziewska 
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Marianna, Stryczyńska Elżbieta, Stupiechowski Sławomir, Wąsowski Leszek, 

Wocial Marianna. 

Przeciw nikt nie głosował. 

Wstrzymały się od głosowania radna p. Włodarczyk-Kurpiewska Alina i radna p. 

Cudna Jadwiga 

Uchwała została przyjęta 13 głosami przy 2 wstrzymujących się. Przeciw nikt nie 

głosował.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr III/11/2018 w sprawie 

emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Za  przyjęciem uchwały głosowali następujący radni: Gójska Elżbieta, Jackiewicz 

Anna, Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, Leszczyńska Małgorzata, 

Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Mirosz Władysława, Śledziewska 

Marianna, Stryczyńska Elżbieta, Stupiechowski Sławomir, Wocial Marianna. 

Przeciw nikt nie głosował. 

Wstrzymały się od głosowania radna p. Włodarczyk-Kurpiewska Alina ,radna p. 

Cudna Jadwiga i radny p. Wąsowski Leszek. 

Uchwała przyjęta została 12 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących się. Przeciw 

nikt nie głosował. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – wstrzymanie się od głosowania uzasadniał tym, 

że  jest dla niego niezrozumiałe to, iż zaciągamy zadłużenie na 2019 rok nie znając 

projektu budżetu na 2019 rok. Był zdania, iż w pierwszej kolejności należałoby 

zapoznać się z projektem budżetu i planowanymi inwestycjami i dopiero 

wówczas podejmować decyzję o zadłużaniu się .  

 

Ad.pkt 5. 

 Protokół nr I i nr II z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony został 

do wglądu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do protokołów i jednogłośnie, w obecności 15 radnych, 

przyjęli protokoły.  

 

Ad.pkt 6. 

 Pan Sławomir Strupiechowski – radny z m. Kałuszyna proponował 

podjęcie uchwały w sprawie zainstalowania świateł na przejściach przez ulicę 

Warszawską w Kałuszynie lub ustawienie  radarów pomiaru prędkości jazdy  

pojazdów przejeżdżających prze Kałuszyn ze względu na występujące częste 
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wypadki drogowe  na tej drodze. Poinformował także, że mieszkańcy również 

wnioskują zainstalowanie świateł na przejściach przez ulice Warszawską.  

Następnie zwrócił się do radnego Rady Powiatu Mińskiego p. Marka Pachnika o 

pomoc w powyższej sprawie. 

 

 Pan Marek Pachnik – podał, że Rady  Powiatu mogą wspierać działania 

gmin w powyższej sprawie , lecz realizacja  nie jest w kompetencji Rady Powiatu, 

ponieważ droga A2 jest drogą krajową. Jeśli Rada zdecyduje się  na wystąpienie 

do GDDKiA w sprawie zainstalowania świateł na przejściach przez ulice 

Warszawską w Kałuszynie, to zapewnił, iż  zwróci się do Rady Powiatu o 

poparcie takiego stanowiska.  

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – stwierdził, że  należy podejmować 

zdecydowane działania , celem poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej w 

części należącej do naszej gminy, ponieważ na drodze tej występują częste 

wypadki drogowe. Proponował rozważenie możliwości  ustawienia  radarów 

pomiaru prędkości jazdy pojazdów.  

 

 Pan Burmistrz – ustosunkowując się do wypowiedzi radnego p. 

Sławomira Strupiechowskiego  podał, że  w roku 2017  było wystąpienie 

skierowane do GDDKiA  w sprawie  zainstalowania punktu pomiaru prędkości. 

Odpowiedź GDDKiA była taka, iż  wniosek jest zasadny, lecz z powodu braku 

środków  finansowych nie może być zrealizowany z jednoczesną informacją, że 

wniosek ewentualnie będzie brany pod uwagę w roku 2020. 

Następnie zaproponował, że na następną  sesję Rady Miejskiej przygotuje 

stanowisko Rady  , które byłoby wsparciem jego wniosku w powyższej sprawie. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – stwierdziła, że argumentowanie przez GDDKiA 

odmowy zainstalowania radarów pomiaru prędkości jazdy  wysokimi kosztami 

jest absurdem, ponieważ  środki pochodzą  z mandatów. 

Proponowała, aby  Rada Miejska, Rada Powiatu i Burmistrz  wystosowały 

wspólne wystąpienie do GDDKiA  w powyższej sprawie.  

 

 Pan Burmistrz – ponownie podał, że na następną  sesję  przygotuje 

stanowisko Rady w tej sprawie. Podał, iż zwróci się także do Starosty Mińskiego 

o zwrócenie się do Rady Powiatu Mińskiego o  poparcie tego stanowiska. 

 

 Pan Marek Pachnik – przypomniał, że  poparcie w powyższej sprawie 

deklarowała Policja podczas debaty na temat bezpieczeństwa, która odbyła się w 

miesiącu czerwcu br. w Domu Kultury w Kałuszynie. 
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 Pani Barbara Mroczek – sołtys wsi Wąsy zgłosiła potrzebę 

zainstalowania dodatkowej lampy oświetlenia drogowego we wsi Wąsy przed 

transformatorem. 

 

 Pani Anna  Wąsak – sołtys wsi Marianka  zgłosiła, że droga do jej wsi jest 

nie przejezdna. Firma wożąca  żwir tą drogą  sprząta  jezdnie w godzinach 

wieczornych. Natomiast w czasie dnia drogą tą nie można przejść  ani przejechać. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że w dniu wczorajszym wraz z pracownikiem 

Urzędu zajmującym się sprawami drogownictwa  był na drodze do wsi Marianka. 

Problem ten monitorowany jest na bieżąco.  Stan drogi utrwalany jest na 

zdjęciach. Ze strony właściciela firmy wożącej żwir w/w drogą, była propozycja  

ułożenia dojścia dla mieszkańców z płyt monowskich, lecz z powodu  obecnie 

braku miejsca na ułożenie płyt  nie wykonano tych prac. 

Ponadto poinformował, że wystąpił do Policji o prowadzenie częstszych patroli  

na w/w drodze i karanie tych przewoźników, którzy zanieczyszczają drogę. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – proponował ustawienie na w/w drodze znaku 

ograniczającego  dopuszczalny  ciężar pojazdów. 

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, iż przed ustawieniem w/w znaku należy 

posiadać opinię, że ustawienie takiego znaku jest zasadne. Jeśli sytuacja nie 

ulegnie poprawie , to rozważona zostanie taka możliwość.  

 

 Pan Zygmunt Mroczek – sołtys wsi Mroczki podał, że na drodze do jego 

wsi  przed  częścią drogi z kostki brukowej  ustawiony jest znak ograniczenie 

tonażu , a jego zdaniem znak ten ustawiony powinien być  we wsi Mroczki. 

Ponadto był zdania, że przy drodze tej  należy ustawić znak „zwierzyna leśna”, 

ponieważ w przypadku  zdarzenia się wypadku z powodu zwierzyny leśnej, gmina 

poniesie odpowiedzialność.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – proponował, aby potrzeby w zakresie   

uzupełnienia znaków drogowych  zgłoszone były  na naradzie sołtysów, która 

odbędzie się w najbliższym terminie. Wówczas  łączne potrzeby w tym zakresie 

przekazane zostaną do Zarządu Dróg Powiatowych. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – zgłosił, że mieszkańcy ul. Mickiewicza 

wnioskują przełożenie spowalniacza  w tej ulicy bliżej ulicy Mostowej. Podał 

także, że  nawierzchnia  ulicy Mickiewicza od ulicy Żeromskiego do ulicy 
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Mostowej  jest wyjątkowo śliska. Przesunięcie spowalniacza  spowodowałoby 

zmniejszenie szybkości jazdy na tym odcinku. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że powyższa propozycja zostanie rozpatrzona. 

 

 Pani Marianna Wocial – radna z m. Kałuszyna poinformowała, iż 

mieszkańcy ulicy Mickiewicza są przeciwni umieszczeniu spowalniacza w tej 

ulicy, ponieważ jadące pojazdy tą ulica powodują wstrząsy, które zagrażają 

bezpieczeństwu  budynków. 

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, iż wszystkie spowalniacze umieszczane są na 

wniosek mieszkańców. 

 

 Pan Piotr Mroczek – radny ze wsi Mroczki  zgłosił, że mieszkańcy wsi 

Milew  wnioskują ułożenie spowalniaczy na nowo wybudowanej drodze w tej wsi 

oraz oznakowanie  tonażowe. Ponadto oznakowanie tej drogi znakiem „ustąp 

pierszeństwa” , ponieważ jadący w kierunku  Milewa musi ustąpić pierszeństwa,  

Obecnie droga ta jest drogą równorzędną, zarówno od strony Kałuszyna jak i od 

strony  Trzebuczy. Na drodze do wsi Mroczki od strony Kałuszyna także 

powinien być ustawiony znak „ustąp pierszeństwa”, ponieważ jadący od strony 

Falbogów powinien ustąpić  pierszeństwa. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że oznakowanie na drogach gminnych wykonamy 

we własnym zakresie. Natomiast potrzeby oznakowania dróg  powiatowych 

przekazane zostaną do ZDP w Mińsku Maz. 

 

 Pani Henryka Sęktas – z-ca burmistrza poinformowała, o zasadach 

powoływania Kół Gospodyń Wiejskich oraz  możliwości pozyskania środków  na 

działalność Kół . Termin składania wniosków upływa z dniem 27 grudnia. 

Ponadto zadeklarowała pomoc  w zakresie zarejestrowania Koła oraz 

przygotowaniu wniosku  o pozyskanie środków.  

 

 Pan Leszek Wąsowski – zapytał,  czy  ktoś z Urzędu będzie udzielał 

pomocy w przygotowaniu  wniosku o pozyskanie dofinansowania z programu 

rządowego  do ocieplenia budynku, czy wymiany pieca. 

 

 Pan Burmistrz – udzielając odpowiedzi podał, że informacja na ten temat  

umieszczona została na stronie internetowej Urzędu. Program ten skierowany jest 

do osób indywidualnych. Podał także, że  gmina deklaruje pełną pomoc w 
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przygotowaniu wniosku . Pomocy takiej udziela pracownik Urzędu p. Anna 

Komuda. Jednak wniosek złożony musi być przez mieszkańca. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – proponował przekazanie na naradzie sołtysów 

informacji w sprawie składania wniosków o pozyskanie dofinansowania do 

ocieplenia budynków, czy wymiany pieców c.o. 

 

 Pan Burmistrz – zapewnił, że informacja  w powyższej sprawie 

przekazana zostanie na naradzie sołtysów wraz z informacją o  udzielaniu pomocy 

przy przygotowaniu wniosku przez pracownika Urzędu. 

 

 Pani Waleria Madziar – zapytała, czy  gmina będzie wspierała finansowo 

osoby, które nie kwalifikują się do otrzymania dofinansowania  na w/w cele z 

rządowego programu. 

 

 Pan Przewodniczący Rady -  poinformował, że według ustaleń z Panem 

Burmistrzem z powodu   wielu obowiązków  związanych z zakończeniem roku, 

narada sołtysów odbędzie się na początku stycznia 2019 r. 

 

 Pan Burmistrz – nawiązując do wypowiedzi Pani Sołtys stwierdził, iż 

obecnie w zasadzie nie jest wiadome jakie będzie zainteresowanie mieszkańców 

skorzystaniem z dofinansowania na termomodernizację budynków , czy wymianę 

pieca c.o. Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania  z WFOŚiGW 

umieszczona została na stronie internetowej Urzędu już  w miesiącu październiku. 

Podał także, że  do Urzędu zgłaszają się pojedyncze osoby  i pytają o zasady 

składania wniosków oraz możliwości uzyskania dofinansowania. 

W sprawie udzielenia dofinansowania  do termomodernizacji, czy wymiany pieca 

c.o z budżetu gminy, to po dokonaniu rozeznania potrzeb w tym zakresie  

wspólnie przeanalizujemy  taką możliwość. 

Ponadto Pan Burmistrz podał, iż w dużym stopniu uzyskanie dofinansowania na 

w/w cele z programu rządowego zależy  od dochodowości na członka rodziny. 

Podał , że jeśli będzie duże zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania na w/w 

cele, to po uchwaleniu budżetu gminy na 2019 r. można dokonać rozeznania w 

tym zakresie i ewentualnie zabezpieczenie środków  na udzielenia 

dofinansowania z budżetu gminy. Wyjaśnił  także, że gmina nie otrzyma z 

budżetu państwa środków na to zadanie i  następnie przekazanie ich 

mieszkańcom, ponieważ program rządowy skierowany jest tylko do osób 

prywatnych. 
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 Pan Zygmunt Mroczek – nawiązał do podjętej  na dzisiejszej sesji 

uchwały w sprawie dopłaty do wywozu nieczystości płynnych i stwierdził, iż jego 

zdaniem wystąpi potrzeba zakupu drugiego  samochodu do wywozu tych 

nieczystości. 

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, że jeśli wystąpi taka konieczność, wówczas  

trzeba będzie  pozyskać środki na zakupu drugiego samochodu do wywozu 

nieczystości płynnych. Ustalenie dopłaty do wywozu nieczystości ma na celu 

zrównanie odpłatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji i wywozu z 

szamb . Jest to także działanie proekologiczne – stwierdził Pan Burmistrz. 

 

 Pan Adam Kaczmarczyk – radny ze wsi Sinołęka zapytał, czy w 

ogłoszonym przetargu na odbiór odpadów komunalnych w 2019 r. ujęty jest 

odbiór od rolników  folii po kiszonce. 

 

 Pani Maria Dmowska – sołtys wsi Wity podała, że w jej wsi firma 

odbierająca odpady komunalne odbiera także folię po kiszonce. 

 

 Pan Przewodniczący  Rady – podał, że ze wsi w jego rejonie  filię białą  

po kiszonce odbierała specjalistyczna firma. Obecnie  są kłopoty z odbiorem folii 

czarno-białej. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że z informacji jakie posiada , to wie, że folia jest 

odbierana. Poinformował, że w ogłoszonych warunkach przetargu na odbiór 

odpadów komunalnych  nie ma zawartej informacji o zasadach odbioru folii. 

Podał, że w najbliższych dniach rozstrzygnięty zostanie przetarg na ustalenie 

firmy , która będzie odbierała odpady komunalne z terenu naszej gminy w roku 

2019. Wówczas po wyborze firmy ewentualnie można  podjąć ustalenia z tą firmą  

w sprawie odbioru folii po kiszonkach. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu  

przedstawiona zostanie na posiedzeniach komisji. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – podał, że  umowę z firmą odbierającą 

odpady komunalne należy zawrzeć  w taki sposób, żeby odbierane były wszystkie 

odpady. Poinformował, że z informacji jakie posiada to wie, że na terenie 

oczyszczalni ścieków znajduje się duża ilość zderzaków samochodowych, 

których obecne firma odbierająca odpady nie chce  odebrać.  

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska – podała, że zderzaki  samochodowe, to  są  

odpady przemysłowe i firma, która posiada umowę na odbiór odpadów 

komunalnych nie odbiera odpadów przemysłowych. 
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 Pani Marianna Śledziewska – zapytała , czy z budżetu gminy dopłacamy 

do odbioru odpadów komunalnych. 

 

 Pani Skarbnik – podała, że z budżetu gminy rocznie do odbioru odpadów 

komunalnych dopłacane jest ok. 100.000,oo zł.  Występują także zaległości 

mieszkańców w opłacie  za odbiór odpadów. 

 

 Pan Zygmunt Mroczek – zapytał, co z odbiorem opon od ciągników 

rolniczych. Podał, że ostatnio był odbiór odpadów gabarytowych, lecz opon od 

ciągników rolniczych nie zabierali. 

 

 Pan Burmistrz – odpowiadając podał, że w takim przypadku być może 

pozyskamy firmę, która posiada pozwolenia na odbiór opon. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – stwierdził, że opony, czy folia z kiszonek , są to 

odpady przemysłowe i firma odbierająca odpady komunalne  , nie odbiera 

odpadów przemysłowych. Na odbiór odpadów przemysłowych powinna zawarta 

być  oddzielna umowa. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że po wyborze firmy na odbiór odpadów 

komunalnych , wówczas prowadzone będą rozmowy z tą firmą w sprawie 

rozszerzenia usług o odbiór folii i opon. Jeśli wystąpi taka potrzeba, to zwróci się 

o zwołanie wspólnego posiedzenia wszystkich komisji, celem podjęcie ustaleń w 

powyższej sprawie.  

Następnie Pan Burmistrz w imieniu własnym i w imieniu Pana Przewodniczącego 

Rady zaprosił  na wigilie samorządową, która odbędzie się w dniu 20 grudnia br. 

o godz. 11,oo w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie, 

 

Ad.pkt  

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął III obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Na tym o godz. 12,30 obrady zakończono. 

 

 

 

 
Protokołowała: 

D.Rosołowska 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


