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Protokół nr IV/2018 

z sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytej w dniu 28 grudnia 2018 r. 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. 

Nieobecna usprawiedliwiona radna p. Władysława Mirosz. 

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

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

Ponadto w obradach uczestniczyli: p. Maria Bartosiak – Dyrektor Gimnazjum w 

Kałuszynie, p. Anna Andrzejkiewicz – Dyrektor Biblioteki Publicznej w 

Kałuszynie, p. Renata Roguska – Dyrektor Przedszkola Publicznego w 

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

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

Krystyna – p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, p. 

Agnieszka Obrębowska – wz. Dyrektora Gminnego Żłobka w Kałuszynie oraz 

sołtysi wsi  

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. Informacja o działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz 

    realizacji uchwał Rady Miejskiej. 

5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028. 

6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2019 rok. 

7. Podjęcie uchwał; 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2018-2028 

 Zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 
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 Ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej  dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej  w Kałuszynie na 2019 rok. 

 Dopłat do wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników  bezodpływowych  

 Wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości  położonej w Olszewicach 

 Sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 

w gruncie i nieruchomości wspólnej 

 Ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu 

2019-2023” 

 Określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w 

formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup  posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i 

rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w  

domu na lata 2019-2023 

 Uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2019 rok 

 Przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2019 rok 

 Zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi na terenie 

gminy Kałuszyn. 

8. Przyjęcie protokołu nr III/2018 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zamkniecie obrad. 

 

W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad przyjęty został 

jednogłośnie w obecności 14 radnych.  

 

Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Burmistrz – przedstawił informację  z działalności w okresie od 23 

listopada 2018 do  28 grudnia 2018 r. – treść informacji w załączeniu. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – radna z miasta Kałuszyn nawiązała do podanej 

informacji dotyczącej   przewidywanych kosztów przebudowy drogi do Olszewic 

przy oczyszczalni ścieków, które szacowane są  w wysokości   3,5 ml zł . Wniosek 

o pozyskanie środków z funduszy unijnych złożony został na kwotę 2,2 ml zł.  Z 

budżetu gminy środki na ten cel ponad 1 ml zł. Zapytała, czy nie należałoby 

zwrócić się do  GDDKiA  o partycypowanie w kosztach wykonania skrzyżowania 

tej drogi z drogą krajową A2 oraz do ZDP w Mińsku Maz. o partycypowanie w 

kosztach przebudowy  skrzyżowania z drogą powiatową.   
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 Pan Burmistrz – odpowiadając podał, że  prowadził rozmowy z ZDP w 

Mińsku Maz. jak również z Burmistrzem Mrozów i stwierdził, iż w/w i on także 

nie sądzi, że dofinansowanie  z GDDKiA  otrzymalibyśmy. 

Podał, iż według posiadanych informacji Gmina Mrozy kilkakrotnie zwracała się 

do GDDKiA o wykonanie dodatkowego zjazdu  z drogi krajowej w kierunku 

Mrozów. Zawsze otrzymywali negatywną odpowiedź. 

Stwierdził także, że jeśli otrzymamy dofinansowanie do przebudowy drogi przy 

oczyszczalni ścieków , wówczas ustalimy harmonogram realizacji tej inwestycji. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – radny ze wsi Kluki zapytał, dlaczego w 

ogłoszonym  naborze na stanowisko dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej 

nie było wymagane doświadczenie na kierowniczym stanowisku. 

 

 Pan Burmistrz – odpowiadając podał,  iż  jego zdaniem głównym 

wymogiem było posiadanie wykształcenia technicznego. 

Poinformował, iż  będzie  rozmawiał z kandydatami na dyrektora ZGK, celem 

zapoznania się  z ich wizja dalszego funkcjonowania tego zakładu. 

Ujęte w naborze wymagania kandydatów  miały na celu  także to, żeby zgłosiło 

się jak najwięcej osób.  Wpłynęły tylko dwie oferty. Informacja o naborze 

umieszczona była w BIP Urzędu oraz wywieszona w siedzibie Urzędu . Zrobiono 

wszystko, żeby ofert wpłynęło jak najwięcej – stwierdził Pan Burmistrz.  

 

 Pani Waleria Madziar – sołtys wsi Stare Groszki  podziękowała za  

dobudowę oświetlenia drogowego w jej wsi, o które wnioskowane było od trzech 

lat. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że  dobudowa oświetlenia wykonywana jest 

według przyjętej kolejności.  

 

Ad.pkt 5i6. 

 Pan Burmistrz – zaproponował omówienie projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 łącznie z projektem budżetu Gminy na 

2029 r. , ponieważ dokumenty te łączą się ze sobą.  

Zwrócił się do Pani Skarbnik o przedstawienie cyfrowego projektu budżetu. 

Następnie on przedstawi  planowane inwestycje. Stwierdził, iż proponowany 

budżet na rok 2019 jest budżetem ambitnym. Podał, że dotychczasowy poziom 

realizacji inwestycji musi być zachowany. Takie było założenie przy 

opracowywaniu projektu budżetu – stwierdził Pan Burmistrza.  
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 Pani Skarbnik – omówiła genezę  uchwalania WPF na lata 2019-2028 i 

budżetu  gminy na 2019 r. Podała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych  

opracowanie projektu WPF i projektu budżetu należy wyłącznie do  kompetencji 

burmistrza. Zarządzeniem z dnia 14 listopada 2018 r. Burmistrz Kałuszyna 

opracował i przedłożył projekt WPF na lata 2019-2028 i projekt budżetu na 2019 

rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady Miejskiej, 

celem zaopiniowania. 

Powyższe projekty przesłane zostały radnym oraz omawiane były na 

posiedzeniach wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej. 

Następnie Pani Skarbnik odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

sprawie opinii o przedłożonym projekcie  WPF Gminy Kałuszyn  na lata 2019-

2028 wraz z uzasadnieniem. Opinia ta jest pozytywna.  

Odczytała także uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 grudnia 2018 

r.  w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy na 2019 rok wraz 

z uzasadnieniem. Opinia ta jest pozytywna.  

Ponadto omówiła zastrzeżenia   ujęte w uchwale RIO i poinformowała, że 

zastrzeżenia te  zostały uwzględnione w obecnie przedkładanym projekcie 

budżetu gminy na 2019 r.  

 

 Pani Elżbieta Gójska – zapytała, czy  RIO wskazała w jaki sposób należy 

księgować środki na sport. 

 

 Pani Skarbnik – podała, że do roku 2018 r. sport finansowany był 

bezpośrednio z budżetu gminy. 

Obecnie RIO stoi na stanowisku, że gmina powinna zgodnie z art. 221 ustawy o 

finansach publicznych finansować sport poprzez ogłoszenie konkursu  i 

udzielenie dotacji na tę działalność. 

 

 Pan Burmistrz – przedstawił zadania inwestycyjne ujęte w projekcie 

budżetu na 2019 rok z jednoczesnym podaniem zaplanowanej kwoty na 

poszczególne zadania. 

Stwierdził, że projekt budżetu na rok 2019 jest  projektem ambitnym. Planowany 

deficyt w wysokości 2 ml zł. pokryty obligacjami , to środki w wysokości 

1.800.000,00 zł na przebudowę budynku  byłej Apteki i 200.000,00 na budowę 

wodociągu Mroczki-Falbogi. 

Pan Burmistrz wyraził nadzieje , że  wszystkie planowane zadania na rok 2019 

zostaną zrealizowane przy współpracy i pomocy ze strony Radnych i Sołtysów. 
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 Pan Leszek Wąsowski – zapytał, czy gmina występowała do Starostwa w 

Mińsku Maz. w sprawie  partycypowania  w kosztach budowy chodników we 

wsiach  przy drogach powiatowych. 

 

 Pan Burmistrz – odpowiadając podał, że  wspólnie z ZDP w Mińsku Maz. 

ustalony zostanie harmonogram  realizacji chodników przy drogach powiatowych 

z udziałem  środków funduszy soleckich i budżetu gminy. Natomiast z radnymi 

ustalona zostanie kolejność realizacji chodników.  

Podał także, że wstępne rozmowy z Dyrektorem ZDP w Mińsku Maz. w 

powyższej sprawie były już prowadzone. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – zwróciła uwagę na to, że RIO w opinii o projekcie 

budżetu na 2019 r. zakwestionowała 2 .000.000,00 zł  kredytu obrotowego. 

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, iż uwaga powyższa dotyczyła tylko 

nazewnictwa tj. zmiana kredytu na obligacje. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – proponował rozważenie możliwości 

utworzenia w Kałuszynie szkoły zawodowej. Podał, że mieszkańcy  są 

zainteresowani utworzeniem takiej szkoły. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – podał, że w powyższej sprawie Pan 

Burmistrz udzieli odpowiedzi w punkcie zapytania i wolne wnioski. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – przedstawił autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. , które zgłosiła RIO i 

prosił o naniesienie ich w przesłanym projekcie uchwały. 

Następnie odczytał uchwałę Nr IV/12/2018 w sprawie  uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej  na lata 2019-2028 – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowali radni: Cudna Jadwiga, 

Gójska Elżbieta, Jackiewicz Anna, Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, 

Leszczyńska Małgorzata, Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Śledziewska 

Marianna, Stryczyńska Elżbieta, Strupiechowski Sławomir, Wąsowski Leszek, 

Wocial Marianna, Włodarczyk-Kurpiewska Alina. 

Przeciw nikt nie głosował i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr IV/13/2018 w sprawie  

uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2019 – treść uchwały w  załączeniu. 
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W głosowaniu jawnym  za przyjęciem uchwały  głosowali radni: Cudna Jadwiga, 

Gójska Elżbieta, Jackiewicz Anna, Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, 

Leszczyńska Małgorzata, Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Śledziewska 

Marianna, Stryczyńska Elżbieta, Strupiechowski Sławomir, Wąsowski Leszek, 

Wocial Marianna, Włodarczyk –Kurpiewska Alina. 

Przeciw  nikt nie głosował i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych.  

 

Pan Przewodniczący Rady zarządził 10 min. przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pani Skarbnik – przedstawiła autopoprawki do przesłanego projektu 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 

oraz autopoprawki do przesłanego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018 rok. 

 

 Pan Przewodniczący Rady -  odczytał uchwałę Nr IV/14/2018 w sprawie 

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

załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowali radni; Cudna Jadwiga, 

Gójska Elżbieta, Jackiewicz Anna, Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, 

Leszczyńska Małgorzata, Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Śledziewska 

Marianna, Stryczyńska Elżbieta, Strupiechowski Sławomir, Wąsowski Leszek, 

Wocial Marianna, Włodarczyk –Kurpiewska Alina. 

Przeciw nikt nie głosował i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr IV/15/2018  w sprawie 

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

 

W głosowaniu jawnym  za przyjęciem uchwały głosowali radni: Cudna Jadwiga, 

Gójska Elżbieta, Jackiewicz Anna, Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, 

Leszczyńska Małgorzata, Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Śledziewska 

Marianna,  Stryczńska Elżbieta, Strupiechowski Sławomir, Wąsowski Leszek, 

Wocial Marianna, Włodarczyk-Kurpiewska Alina . 

Przeciw nikt nie głosował i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych.  
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   Pani Skarbnik – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie na 2019 rok podała, iż proponowana  

uchwała jest elementem uchwalonego na dzisiejszej sesji budżetu gminy na 2019 

r. W załączniku nr 1 do budżetu ujęty jest zapis, że  dla ZGK zaplanowana  jest  

dotacja w wysokości 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na remonty lokali 

komunalnych. Wysokość  w/w dotacji ustalona została według stawek 

jednostkowych  tj. gmina do m2 powierzchni użytkowej lokali komunalnych 

będzie dopłacać kwotę 108,30 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na ściśle określony 

cel i nie może być przeznaczona na inne cele. ZGK przedstawił  planowane 

remonty lokali komunalnych wraz z kosztami , po odliczeniu wpływów z opłat 

czynszu. Na koniec roku ZGK składa sprawozdanie z  otrzymanej dotacji. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr IV/16/2018 w sprawie  

ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Kałuszynie na 2019 rok -  treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowali radni: Cudna Jadwiga, 

Gójska Elżbieta, Jackiewicz Anna, Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, 

Leszczyńska Małgorzata, Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Śledziewska 

Marianna, Stryczyńska Elżbieta, Strupiechowski Slawomir, Wąsowski Leszek 

Wocial Marianna, Włodarczyk-Kurpiewska Alina. 

Przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pan Burmistrz – przedstawiając  uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie dopłat do wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych podał, że 

proponowana uchwała ma na celu zrównanie kosztów wywozu ścieków  z szamb 

z kosztami ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr IV/17/2018 w sprawie 

dopłat do wywozu ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych  - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały  głosowali radni:Cudna Jadwiga, 

Gójska Elżbieta, Jackiewicz Anna, Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, 

Leszczyńska Małgorzata, Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Śledziewska 

Marianna, Stryczyńska Elżbieta, Strupiechowski Sławomir, Wąsowski Leszek, 

Wocial Marianna, Włodarczyk-Kurpiewska Alina.  
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 Pan Burmistrz –podał, że proponowana uchwała w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości  położonej we wsi Olszewice  dotyczy działki nr 

166/2  o powierzchni 362 m2 . Działka ta nie jest potrzebna dla potrzeb gminy. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr IV/18/2018 w sprawie  

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Olszewicach – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W glosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowali radni:  Cudna Jadwiga, 

Gójska Elżbieta, Jackiewicz Anna,  Kaczmarczyk Adam , Kiełbasa Stanisława, 

Leszczyńska Małgorzata, Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Śledziewska 

Marianna, Stryczyńska Elżbieta, Strupiechowski Sławomir, Wąsowski Leszek, 

Wocial Marianna, Włodarczyk-Kurpiewska Alina.       

 

 Pan Burmistrz  - podał, że najemca lokalu  w budynku komunalnym przy 

ulicy Zamojskiej 15 wystąpił o wykup zajmowanego lokalu. Lokat ten jest o 

powierzchni  ok.  44 m2. W budynku tym osiem lokali  zostało wykupionych 

przez najemców. Siedem lokali stanowi własność gminy.   

 

 Pan Przewodniczący Rady -  odczytał uchwalę nr IV/19/2018 w sprawie  

sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w 

gruncie i nieruchomości wspólnej – treść uchwały w załączeniu.  

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowali radni: Cudna Jadwiga, 

Gójska Elżbieta, Jackiewicz Anna,  Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, 

Leszczyńska Małgorzata, Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Śledziewska 

Marianna, Stryczyńska Elżbieta, Strupiechowski Sławomir, Wąsowski Leszek, 

Wocial Marianna, Włodarczyk-Kurpiewska Alina.  

Przeciw nikt nie głosował. Nikt nie wstrzymał się od glosowania. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych.   

 

 Pan Burmistrz – przedstawił łącznie uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie   ustanowienia Gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 oraz projektu uchwały w sprawie  określenia  zasad 

zwrotu wydatków na świadczenia  z pomocy społecznej  w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu|” na lata 2019-

2023. 
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Omówił zapisy w/w Programu oraz zasady otrzyma   dofinansowania . Podał, że 

program  realizowany jest od wielu lat.  

Poinformował, że za okres 10 miesięcy 2018 roku na realizację w/w Programu  w 

zakresie dożywiania w szkołach wydatkowano  kwotę    51.234 zł, w tym  środki 

Wojewody w wysokości 29.150,oo zł i 22.000,00 zł środki z budżetu gminy.  

Druga uchwała dotyczy ustalenia zwrotu wydatków określonych w uchwale i 

określa wysokość kryterium dochodowego   w przypadku odstąpienia od żądania 

zwrotu tych wydatków. W przedstawionym projekcie uchwały kryterium to 

proponuje się w wysokości 150%  kryterium dochodowego określonego ustawą o 

pomocy społecznej.  

 

 Pani Gójska Elżbieta – zapytała, czy dzieci  uczęszczające do szkoły w 

Kałuszynie z terenu innych gmin, jeśli spełniają kryteria,  otrzymują także 

dofinansowanie do wyżywienia.  

 

 Pani Chybicka Grażyna – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kałuszynie udzielając odpowiedzi podała, że  dofinansowanie do wyżywienia w 

szkole dla dzieci z ternu innych gmin udziela gmina , w której zamieszkują dzieci. 

 

 Pan Burmistrz – poinformował także, iż Dyrektor Szkoły  , jeśli sytuacja 

tego wymaga, może przyznać w ilości 10% obiadów,  dofinansowanie do 

wyżywienia w przypadku przekroczenia  kryterium dochodowego. 

Stwierdził ponadto, że każde chętne dziecko może korzystać bezpłatnie z zupy w 

stołówce szkolnej. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr IV/20/2018 w sprawie  

ustanowienia Gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” ma 

lata 2019-2023 – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowali radni: Cudna Jadwiga, 

Gójska Elżbieta, Jackowicz Anna, Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, 

Leszczyńska Małgorzata, Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Śledziewska 

Marianna, Stryczyńska Elżbieta, Strupiechowski Sławomir, Wasowski Leszek, 

Wocial Marianna, Włodarczyk-Kurpiewska Alina. 

 Przeciw nikt nie głosował. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr IV/21/2018 w sprawie  

określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie 

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 
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świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowali radni:Cudna Jadwiga, 

Gójska Elżbieta, Jackiewicz Anna,  Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, 

Leszczyńska Małgorzata, Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Śledziewska 

Marianna, Stryczyńska Elżbieta, Strupiechowski Sławomir, Wąsowski Leszek, 

Wocial Marianna, Włodarczyk-Kurpiewska Alina. 

Przeciw nikt nie głosował. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych.        

 

 Pan Przewodniczący Rady – zapytał, czy ktoś z radnych ma  inne 

propozycje do projektu planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2019 rok 

przesłanego wraz z zawiadomieniem o terminie dzisiejszej sesji. 

 

Radni nie zgłosili innych propozycji do otrzymanego projektu planu pracy Rady 

na 2019 r. 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr IV/22/2018 w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2019 rok – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowali radni: Cudna Jadwiga, 

Gójska Elżbieta, Jackiewicz Anna, Kaczmarczyk Adam,  Kiełbasa Stanisława, 

Leszczyńska Małgorzata, Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr,  Śledziewska 

Marianna, Stryczyńska Elżbieta, Strupiechowski Sławomir, Wąsowski Leszek, 

Wocial Marianna, Włodarczyk-Kurpiewska Alina. 

Przeciw nikt nie głosował. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

Radny p. Wąsowski Leszek zwolnił się  i w dalszej części obrad  uczestniczyło 

13 radnych. 

 

Przewodniczący poszczególnych  stałych Komisji Rady Miejskiej odczytali 

projekty  planów  pracy swoich  komisji na 2019 rok. 

 

Radni nie zgłosili innych propozycji do przedstawionych projektów planów 

pracy. 
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 Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że Komisja Skarg i 

Wniosków nie przedstawia projektu planu pracy, ponieważ  będzie pracowała 

według potrzeb. 

 Następnie odczytał uchwałę Nr IV/ 23/2018 w sprawie przyjęcia planów 

pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2019 – treść uchwały 

w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowali radni: Cudna Jadwiga, 

Gójska Elżbieta, Jackiewicz Anna, Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, 

Leszczyńska Małgorzata, Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Śledziewska 

Marianna, Stryczyńska Elżbieta,  Strupiechowski Sławomir, Wąsowski Leszek, 

Wocial Marianna, Włodarczyk-Kurpiewska Alina. 

Przeciw nikt nie głosował. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

Radna p. Stryczńska Elżbieta zwolniła się  i w dalszej  części obrad uczestniczyło 

12 radnych. 

 

 Pan Burmistrz – podał, iż zgodnie ze Statutem Sołectw wybory Sołtysów 

i Rad Sołeckich odbywają się w ciągu 6 miesięcy  po wyborach  samorządowych. 

Wybory zarządza Rada. Terminy zebrań w poszczególnych wsiach zostaną 

ustalone w porozumieniu z Sołtysami. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr IV/24/2018 w sprawie 

zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi na terenie gminy 

Kałuszyn- treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowali radni: Cudna Jadwiga, 

Gójska Elżbieta,  Jackowicz Anna, Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, 

Leszczyńska Małgorzata, Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Śledziewska 

Marianna, Stryczyńska Elżbieta, Strupiechowski Sławomir, Wąsowski Leszek, 

Wocial Marianna, Włodarczyk –Kurpiewska Alina. 

Przeciw nikt nie głosował. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych. 

 

Ad.pkt 8 

 Protokół nr III/2018 z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie 

wyłożony został do wglądu. 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu i jednogłośnie w obecności 12 radnych 

przyjęli protokół. 
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Ad.pkt 9. 

 Pani Wąsak Anna – Sołtys wsi Marianka zgłosiła, że droga do jej wsi w 

zasadzie jest nie przejezdna. Drogę niszczą samochody wożące żwir. Drogę  

uszkodziła także firma wykonująca światłowody. 

 

 Pan Burmistrz – udzielając odpowiedzi podał, że w sprawie niszczenia 

drogi przez samochody wożące żwir ze wsi Marianka były prowadzone rozmowy 

z właścicielami żwirowni jak również z firmą  transportową wożącą żwir. 

Wystosowane zostały również do w/w pisma w tej sprawie. Była propozycja ze 

strony firmy wożącej żwir, ułożenia  na w/w drodze płyt monowskich, lecz z 

powodu  braku miejsca  na tej drodze prac nie wykonano. 

Pan Burmistrz podał, że zorganizowane zostanie kolejne spotkanie z w/w z 

udziałem sołtysa wsi oraz policji , celem podjęcia ustaleń w sprawie poprawy 

przejezdności drogi we wsi Marianka.  

Następnie Pan Burmistrz nawiązał do ustaleń z poprzedniej sesji Rady 

dotyczących  przygotowania stanowiska w sprawie zainstalowania świateł na 

przejściach przez ulicę Warszawską w Kałuszynie i podał, że proponuje podjęcie 

takiego stanowiska na następnej sesji Rady, po spotkaniu z mieszkańcami 

Kałuszyna, na którym omówiona byłaby miedzy innymi sprawa świateł.  

Ponadto Pan Burmistrz odczytał pismo Wojewody Mazowieckiego  w sprawie 

przekazania gratulacji w związku z wyborem do organów samorządu 

terytorialnego w  województwie mazowieckim oraz informację  Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  o zamieszczeniu na stronie 

internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony  Środowiska w Warszawie  

Raportu o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2017 r. 

 

 Pan Zygmunt Mroczek – sołtys wsi Mroczki nawiązał do podjętej 

uchwały w sprawie wyborów sołtysów i proponował, aby wybory te odbyły się w 

tym czasie, żeby  w przypadku zmiany sołtysa , ten sam sołtys roznosił nakazy 

płatnicze i ten sam pobierał należność.  

 

 Pan Burmistrz – podał, że terminy zebrań w poszczególnych wsiach są do 

ustalenia. 

 

 Pani Maria Dmowska – Sołtys wsi Wity zapytała, ile wynosić będzie 

opłata za oddawanie śmieci w 2019 roku. 

 

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że opłata za oddawanie śmieci w roku 

2019 będzie taka sama jak w roku 2018.  
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 Pan Stanisław Wąsowski – Sołtys wsi Żebrówka zapytała, czy droga w 

jego wsi z tłucznia będzie naprawiana. Naprawa tej drogi miała być wykonana w 

ramach gwarancji. 

 

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że wystąpi do firmy wykonującej w/w 

drogę o jej naprawę w ramach gwarancji. 

 

 Pani Sylwia Wocial – Sołtys wsi Przytoka zapytała w sprawie  ustawienia 

znaku drogowego ograniczającego prędkość jazdy na drodze w jej wsi. 

 

 Pan Burmistrz – podał że w/ znak będzie ustawiony. Znaki drogowe 

zostały już zakupione. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – zapytał, czy sprawa utworzenie szkoły 

zawodowej będzie rozpatrywana. 

 

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że sprawa utworzenia szkoły zawodowej 

w Kałuszynie poruszona zostanie na spotkaniu z mieszkańcami. 

Stwierdził także, iż należy mieć świadomość, że w przypadku utworzenia szkoły 

zawodowej w Kałuszynie , finansowanie jej będzie  obowiązkiem gminy. 

Podał także, że  w pierwszej kolejności należy dokonać rozeznania w zakresie 

chętnych do uczęszczania  do szkoły zawodowej w Kałuszynie. 

  

 Pan Sławomir Strupiechowski – stwierdził, że  według jego rozeznania, 

mieszkańcy są za utworzeniem takiej szkoły. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – radna ze wsi Olszewice i jednocześnie 

sołtys tej wsi  poinformowała, że  kierowcy autobusów przejeżdżających przez 

Kałuszyn nie zatrzymują się w Kałuszynie  i informują pasażerów, że nie 

zatrzymują  się z tego powodu, ponieważ musieliby za to ponosić opłatę.  

Podała także, iż wie o tym, że nie jest to prawdą i proponowała podanie do 

publicznej wiadomości  wyjaśnienie tej sprawy. 

 

 Pan Burmistrz – ustosunkowując się do powyższej wypowiedzi podał, iż 

prawo dopuszcza pobieranie opłaty za korzystanie z dworca autobusowego, lecz 

nasza gmina opłat takich nie pobiera i nie planuje jej poboru. 

 

 Pani Włodarczyk –Kurpiewska Alina – radna z m. Kałuszyn nawiązała 

do propozycji utworzenia   szkoły zawodowej  w Kałuszynie i stwierdziła , że 
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utworzenie szkoły zawodowej, to głównie koszt parku  maszynowego do nauki 

zawodu. 

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, że funkcjonowanie  szkoły zawodowej jest 

droższe od  np. liceum. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – podał, że  wcześniej wszyscy studiowali, 

a obecnie nie mają pracy. Natomiast brak jest fachowców  takich jak np. fryzjera, 

murarza. Uruchomienie szkoły zawodowej wpłynęłoby na to, że młodzi ludzie  

pozostali by w naszej gminie. Park maszynowy do praktycznej nauki zawodu w 

zasadzie nie jest potrzebny, ponieważ  uczniowie praktykę mogli by mieć u 

miejscowych rzemieślników. 

 

Ad.pkt 10. 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął IV obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Na tym o godz. 14,20 obrady zakończono. 

 

 

 

 

 

 

 
Protokołowała: 

D.Rosolowska 
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