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Protokół nr V/2019 

z sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytej w dniu 26 lutego 2019 roku w 

sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

Obrady rozpoczeto o godz.  10,oo. 

Obecni według załączonej listy obecności – 13 radnych  na ogólny stan Rady 15 

osób. 

Nieobecni usprawiedliwieni : radna p. Małgorzata Leszczeńska i  radny p. 

Mroczek Piotr  

W obradach uczestniczyli także: p. Arkadiusz Czyżewski – Burmistyrz, p. 

Henryka Sęktas – Z-ca Burmistrza, p. Maria Bugno – Skarbnik . 

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

Mińskiego – członek Zarządu i jednoczesnie Dyrektor Szkoły Podstawowej  w 

Kałuszynie, p. Anna Andrzejkiewicz – Dyrektor Biblioteki Publicznej w 

Kałuszynie, p. Renata Roguska – Dyrektor Przedszkola Publicznego w 

Kałuszynie, p. Grażyna Chybicka – Kierownik Osrodka 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 , p. Agnieszka Obrębowska – p.o. 

Dyrektora Gminnego Żłobka w Kałuszynie oraz sołtysi wsi: Abramy, Budy 

Przyt., Chrościce, Falbogi, Garczyn Duży, Garczyn Mały, Gołebiówka, Kluki, 

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

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

Zimnowoda i Żebrówka. 

Obradom przewodniczył p. Bogusław Michalczyk – Przewodniczacy Rady 

Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Ad.pkt 1. 

 Pan Przewodniczący Rady – powitał zebranych, dokonał otwarcia obrad 

i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  

Następnie zwrócił się o  uczczenie chwilą ciszy zmarłego Premiera Jana 

Olszewskiego i tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska.  

 

Zebrani uczciki chwilą ciszy w/w .  

 

Ad.pkt 2. 

  Pan Przewodniczący zwrócił się z propozycją wprowadzenia do porządku 

obrad jako punkt 17 podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Kasłuszynie w sprawie terminu częstotliwosci i trybu uiszczania 
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opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przedstawił  porządek 

obrad z uwzględnieniem proponowanego do wprowadzenia punktu      tj.: 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Informacja o dzialalnosci międzysesyjnej oraz realizacji uchwał Rady. 

4. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz 

zapobiegania  bezdomności zwierząt. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany Wieloletnirj Prognozy Finansowej na 

lata 2019-2028 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  lokalizacji przystanków  komunikacyjnych na 

 drodze powiatowej nr 2251 w m. Mroczki 

8. Podjecie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej połozonej w 

 Gołębiówce 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu 

 mieszkalnego wraz z udziełem w gruncie i nieruchomości wspólnej  

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  

 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałaniu 

  Narkomanii 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Rady Miejskiej w sprawie 

 szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i  

 specjalistyczne usługi opiekuńcze  z wyłączeniem specjalistycznych  usług  

 opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych  

 warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również  

 trybu ich pobierania 

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok planu  dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz  maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat  za kształcenie  pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może 

być przyznane 

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy 

14.Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu SP ZOZ 

Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie 

nr IV/17/2019 w sprawie dopłat do wywozu ścieków bytowych ze zbiorników 

bezodpływowych 

17.Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do wywozu ścieków bytowych ze 

zbiorników bezodpływowych 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad  ustalania diet dla 

przewodniczacych organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów 
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19.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet 

dla radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  w sprawie 

terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

21. Przyjecie protokołu ny IV/2018 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

22. Sprawy różne. 

23. Zamknięcie sesji. 

 

Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie w obenosci 13 

radnych. Protokół imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad.pkt 3. 

 Pan Burmistrz – przedstawił informację z działalnosci w okresie 

międzysesyjnym oraz realizacji uchwal Rady Miejskiej – informacja w 

załączeniu.  

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie   przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz 

zapobiegania  bezdomnosci zwierząt na teenie Gminy Kałuszyn na 2019 r. podał, 

że powyższy Program uchwalany jest corocznie w terminie do końca marca. 

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt opieka nad zwierzętami bezdomnymi jest 

zadaniem gminy. Obecnie proponowany Program  w zasadzie nie rózni się od 

obowiązujących w poprzednich  latach.  W proponowanym Programie ujęta jest 

informacja o zawartych trzech umowach tj. umowa ze Schroniskiem Zwierząt na 

odbiór bezdomnych  zwierząt i kotów wolno żyjących,  umowa na swiadczenie 

pomocy Weterynaryjnej oraz umowa  z gospodarstwem rolnym na ewentualne 

przetrzymanie zwierząt odebranych właścicielowi. Środki na realizację 

omwaianego Programuu zabezpieczone są w takiej samej wysokości jak w roku 

2018 tj. 20.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł na odławianie bezdomnych zwierząt i 

umieszczanie ich w schronisku , 3.000,00 zł na sterylizację i kastracje 

bezdomnych zwierząt , 1.000,oo zł na usypianie slepych miotów i 1.000,00 zł na  

opieke nad kotami wolno żyjącymi.    

Następnie Pan Burmistrz zwrócił się  z prosbą o uchwalenie przedstawionego 

projektu Programu . 

 

Pan Przewodniczacy Rady – zwrócił się o przegłosowanie  uchwały nr 

V/25/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
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oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaluszyn na 2019 r. – 

treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta zostła jednogłośnie w obecności 13 radnych. . Protokół 

głosowania imiennego w załączeniu.  

 

Ad.pkt 5. 

 Pani Skarbnik – przedstawiła  łącznie propozycje zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 i zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

Podała, że  powyższe uchwały są  ze sobą powiązane.WPF powinna zawierać 

takie same wielkości jak w budżecie w zakresie dochodów, wydatków, 

rozchodów, przychodów oraz wyniku finansowego. 

Obecnie proponuje się po stronie wydatków i po stronie dochodów na zadania 

zlecone ujęcie kwoty  585 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane  dodatki 

energetyczne dla odbiorców  wrażliwych energii elektrycznej oraz realizację 

zadań związanych z przyznawaniem  Karty Dużej Rodziny. Środki na nowe 

zadania  proponuje się w wysokosci  161132,oo zł . Środki te częściowo będą 

pochodziły z oszczędności lub przesunięć w budżecie po stronie wydatków , a 

także dochodami własnymi i środkami unijnymi. Zapisane wydatki , które nie 

będą zrealizowane to kwota 115.545,00 zł.Środki uzupelniające plan wydatków 

wprowadzanych do budżetu ,będą pochodziły ze zwiększenia dochodów 

własnych o kwote 161.1342,00 zł.  

Nowe zadania proponowane do wprowadzenia do budżetu to środki na dopłatę do 

wywozu szamb  w wysokości 76.445,00 zł.  

Zwiększenie środków w zakresie e-administracji i geoinformacji  -  Projekt ASI 

o kwotę 24.132,00 zł . Zwiększenie środków na wydanie monografii Kałuszyna i 

wydanie kalendarza samorządowego na 2019 rok oraz zakupu systemu 

elektronicznej obsługi sesji Rady Miejskiej oraz serwisowanie tego systemu. 

Zwiększenie o 22.000, 00 zł środków na ochronę p. poż. i bezpieczeństwo.  

Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji w wysokości 

10.000,00 zł. 9.000,00 zł środki na zakup dla OSP Kałuszyn nowoczesnego 

urządzenia łączności służacego do powiadamiania o zdażeniach  wymagających 

interwencji.  Zwiększenie o 13.000,00 zł środków na dodatkowe  usługi 

pielęgniarki szkolnej. 3.000,00 zł  na sfinansowanie szczepień dziewczynek 

przeciw HPV. Zwiększenie o 15.000,00 zł środków na zakup materiałów i 

wyposażenia dla OPS. Środki te będą pochodziły ze zwrotu funduszu 

alimentacyjnego realizowanego przez OPS. Zwiększenie środków  o kwotę 

32.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego 

we wsi Abramy, Chrościce, Leonów oraz ul. 1 Maja. 
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Dodatkowe 22.000,00 zł ujęte w budżecie z przeznaczeniem na  utylizację azbestu 

z pokryć dachowych. Zwiększenie o kwotę  6.800,00 zł  wynagrodzenie dla 

animatora sportu zatrudnionego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej na obiekcie 

sportowym „Orlik”Oszczędności , które  mogą być wprowadzone na dodatkowe 

zadania pochodzą z  uwolnionej gwarancji na budowę drogi  Kałuszyn-Mroczki 

w wysokości 95.445,00 zł oraz kwota 15.600,00 zł na krzewienie kultury 

fizycznej i sportu oraz animatora sportu wyłączone zostały z budżetu gminy i 

zapisane w budżecie Szkoły Podstawowej. 

 

 Pani Właduysława Mirosz – radna z m. Kałuszyn zapytała, czy w kwocie 

68.104 ,00 zł ujętej w załączniku inwestycyjnym ujęte jest także opracowanie 

dokumentacji na dobudowę oświetlenia ulicznego w ul. Zawoda w kierunku wsi 

Kazimierzów. 

 

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że w powyższej kwocie ujęte są środki na 

wykonanie dokumentacji  na w/w oświetlenie. Wnioski w sprawie dobudowy 

oświetlenia realizowane są sukcesywnie. Wymienił dotychczas dobudowane 

oświetlenia uliczne. Podał także, że jeśli w trakcie roku zabraknie środków na ten 

cel, to wystąpi do Rady o ich zwiększenie.      

 

 Pan Przewodniczący Rady -   zwrócił się o przegłosowanie uchwały nr 

V/26/2019 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej ma lata 2019-

2028 – treśc uchwały w załączeniu. 

 

Uchwala przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych . Protokół 

głosowania imiennego w załaczeniu. 

 

 Pan Przewodniczacy Rady –zwrócił się o przgłosowanie uchwały nr 

V/27/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – treść uchwały w 

załaczeniu.  

 

Uchwała przyjeta została jednogłosnie w obecności 13 radnych. Protokół 

immennego głosowania w załączeniu.  

 

Ad.pkt 6.  

 Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie  wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze 

powiatowej podał, że wpłynął wniosek mieszkańców wsi Mroczki , o 

usytuowanie przystanku autobusowego na wysokości zabudowań tzw. Małych 

Mroczk. Z przystanku tego dojeżdżać będą dzieci do szkoły w Kałuszynie. 
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Obecnie dzieci  chodzą do przystanku we wsi Mroczki lub do drogi powiatowej 

Kałuszyn-Wierzbno. Droga, na której wnioskowany jest przystanek jest drogą 

powiatową. W związku z tym po podjęciu proponowanej uchwały, uchwała 

przesłana zostanie  do ZDP w Mińsku Maz. i jeśli zostanie zaopiniowana 

pozytywnie, wówczas przystanek zostanie ustawiony. 

Pan Burmistrz podkreślił, iż  wniosek w sprawie usytuowania  w/w przystanku 

jest zasadny. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie  uchwały nr 

V/28/2019 w sprawie  wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na 

drodze powiatowej nr 2251W w m. Mroczki. –treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjeta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. Protokół 

imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pan  Burmistrz – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały 

dotyczącej  zbycia  gminnej nieruchomości. Podał, że zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi ,żeby burmistrz mógł dokonać  zbycia nieruchomości  

wcześniej Rada musi wyrazić na to  zgodę.  

Następnie podał, że proponowane do zycia nieruchomości gruntowe to działka o 

numerze ewidencyjnym 157 i 1/3  udzialu w kilku działkach położonych w 

Gołębiówce. Poinformował także, że  powyższe działki przeszły na stan gminy 

od Skarbu Państwa. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – radny ze wsi Kluki zapytał, czy ktoś już 

występował w sprawie zakupu powyższych działek. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że dotychczas nikt nie zgłaszał się w sprawie 

zakupu powyższych działek. Podał, że działki te są o małej powierzchni, a gmina  

w tych dzialkach posiada 1/3 udziału. Z inicjatywą przeznaczenia  do sprzedaży 

w/w działek on wystąpił.   

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie uchwały nr 

V/29/2019 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w 

Gołębiówce – treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. Protokół 

imiennego głosowania w załączeniu. 
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Ad.pkt 8.  

 Pan Burmistrz – podał, że najemca lokalu komunalnego znajdujacego się 

w budynku przy ul.Mostowej 4 wystapił z wnioskiem o jego wykup. W budynku 

tym znajduje się dwa lokale mieszkalne tj. na piętrze budynku i na parterze. Lokal 

na piętrze  został wykupiony  już we wcześniejszym okresie. Obecnie najemca 

lokalu na parterze wystapił o wykup zajmowanego lokalu. Burmistrz może 

sprzedać lokal komunalny, po wcześniejszym uzyskaniu na to  zgody Rady. 

Propopnowany do sprzedaży lokal jest o powierzchni 38 m2.  

Następnie  Pan Burmistrz zwrócił się do radnych o podjęcie proponowanej 

uchwały. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – radny z m. Kałuszyna zapytał  jaka jest 

wielkość  działki przynależnej do  proponowanego do sprzedaży lokalu. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że cała działka  jest o powierzchni ok. 400 m2. 

Lokal  sprzedany będzie  wraz z udziałem w tej działce.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie uchwały Nr 

V/30/2019 w sprawie sprzedaży dotychczasowemu  najemcy lokalu mieszkalnego 

wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej – treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. Protokół 

imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad.pkt 9. 

 Pan Burmistrz – podał, iż zgodnie z obowiązującą ustawą o wychowaniu 

w trzeźwości Rada  do końca pierwszego kwartału  powina podjąć uchwałę w 

sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. Zadania zawarte w 

Programie są zadaniami gminy. Reaizując Program gmina między innymi 

reglamentuje ilośc punktów sprsedaży napojów alkoholowych.  

Pan Burmistrz poinformował, że  na terenie naszej gminy znajduje się 12   

punktów sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa do spożycia poza 

miejscem sprzedaży i 13 punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości 

alkoholu od 4,5% do 18 %. 

Do spożycia w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych o zawartosci alkoholu 

do 4,5% oraz piwa w naszej gminie jest  4 punkty i o zawartości alkoholu od 4,5% 

do 18% 3 punkty, do spożycua w miejscu sprzedaży  o zawartości alkoholu 
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powyżej 18% 3 punkty i ilości te mają tendencję malejacą w porównaniu do lat 

ubiegłych.  

Następnie Pan Burmistrz omówił  zapisy Programu. 

 

 Pan Przewodniczący  Rady – zwrócił się o przegłosowanie uchwały nr 

V/31/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przewiwdzialania Narkomanii  

na 2019 rok – treść uchwały w zalączeniu. 

 

Uchwała przyjeta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. Protokół 

głosowania imiennego w załączeniu. 

 

Ad.pkt 10. 

 Pan  Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kaluszynie w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatnosci za usługi opiekuncze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwalniania od oplat , jak również trybu ich pobierania podał, że 

proponowana zmiana tej uchwały dotyczy zmiany stawki godzinowej. 

Wynagrodzenie za usługi opiekuńcze realizowane przez OPS ustalane jest na 

podstawie minimalnego wynagrodzenia w kraju. W związku z tym, że od 1 

stycznia 2019 roku wzrosło minimalne wynagrodzenie , stawka godzinowa za 

usługi opiekuńcze musi być dostosowana . Stawka godzinowa za te uslugi 

dotychczas wynosiła 14,00 zł, obecnie będzie to kwota 15,25 zł brutto. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie uchwały Nr 

V/32/2019 w sprawie zmiany uchwały  Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem  specjalistycznych usług 

oiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częsciowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również  trybu 

ich pobierania – treśc uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłosnie w obecności 13 radnych. Protokół z 

imiennego głosowania w załączeniu. 

 

 Pan Przewdniczacy Rady – zarządził 10 min.  przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady. 
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Radny p. Leszek Wąsowski wrócił na salę obrad i w dalszej części  obradach 

uczestniczyło 13 radnych.   

Ad.pkt 11. 

 Pan Burmistrz – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 

ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności 

i formy kształcenia, na  które dofinansowanie może być przyznane . Podał, że 

powyższa uchwała podejmowana jest corocznie. Zgodnie z zapisami w Karcie 

Nauczyciela na realizację proponowanej uchwały w budżecie gminy wyodrębnia 

się fundusz w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia 

dla nauczycieli. Proponowana uchwała ma na celu uszczegółowienie  form 

otrzymywania dofinansowania . Załącznikiem do proponowanej uchwały jest 

wzór wniosku o przyznanie dofinansowania. Środki pochodzące z odpisu 1% 

podzielone zostały w sposób nastepujący: Szkoła Podstawowa w Kałuszynie – 

19.233,00 zł, Giomnazjum w Kałuszynie – 1.455,oo zł i Przedszkole Publiczne w 

Kałuszynie – 4.012,00 zł.  

Proponowaną uchwałę pozytywnie zaopiniowałay związki zawodowe 

nauczycieli. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie uchwały nr 

V/33/2019 w sprawie  ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania  

opat za kształcenie pobierane przez  szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na  które dofinasowanie może 

być przyznane – treść uchwały w zalączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. Protokół z 

imiennego głosowania w zalączeniu.         

 

Ad.pkt 12. 

 Pan Burmistrz – przedstawiając  uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie  zmian w Statucie Gminy podał, że ostatnia zmiana w statucie 

wprowadzona była we wrześniu roku 2018 w związku ze znianą przepisów 

prawnych. Obecnie Nadzór Wojewody zgłosił  do wprowadzenia w naszym 

Statucie drobne  poprawki. 

Następnie Pan Burmistrz przedstawił wszyskie proponowane zmiany do Statutu 

Gminy.  
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Pan Przewodniczący Rady –zwrócił się o przgłosowanie  uchwały nr V/34/2019  

w sprawie zmian Statutu Gminy Kaluszyn – treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została  jednogłośnie w obecności 13 radnych. Protokół z  

imiennego głosowania w załączeniu.  

 

Ad.pkt 13. 

 Pan Burmistrz – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Podał, że  zgodnie z obecnie 

obowiązujacą ustawą o samorządzie gminnym z inicjatywą uchwałodawczą mogą 

występować mieszkańcy gminy. Dotychczas  inicjatywa taka przysługiwała 

burmistrzowi, komisjom Rady i radnym. Obecnie w gminach do 20 tys. 

mieszkańców,  taką gmina jest nasza,  z inicjatywą uchwałodawczą mogą 

wystąpić mieszkańcy w ilości minimum 200 osób posiadających prawa wyborcze. 

Jeśli taki wniosek wpłynie , wówczas  Rada jest obowiązana  wniosek rozpatrzyć 

– podał Pan Burmistrz. 

Następnie odczytał zapisy proponowanej uchwały. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przgłosowanie uchwały nr 

V/35/2019  w sprawie  obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – treść uchwały 

w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. Protokół 

imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad.pkt 14. 

  Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej 

podał, że  po zakupie karetki dla Przychodni Zdrowia w  Statucie  wprowadzono 

zapis „zespół  transportu medycznego świadczenia zdrowotne udzielane 

specjalistycznym środkiem transportu”. Po uchwaleniu zmian w Statucie , 

kierownik  SP ZOZ w Kałuszynie jest obowiązana do zgoszenia zmian w KRS. 

KRS zarządał  uchwalenia tekstu jednolitego Statutu , w którym ujęta będzie także 

ostatnia zmiana Statutu. Dlatego na dzisiejszej sesji przedkładany jest projekt 

uchwały w powyższej sprawie – podał Pan Burmistrz i  prosił o jej podjęcie. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie uchwały nr 

V/36/2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego 
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Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki 

Zdrowotnej – treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłosnie w obecności 13 radnych.  Protokół 

imiennego głosowania w zalączeniu. 

 

Ad.pkt 15. 

 Pan Burmistrz – przyppmniał, że na ostatniej sesji Rady podjeta została 

uchwała w sprawie dopłat do wywozu ścieków bytowych ze zbiorników 

bezodpływowych. Podjęta uchwała przesłana została do Nadzoru Prawnego 

Wojewody Mazowieckiego . Nadzór Prawny Wojewody zgłosił uwagę do 

podjętej uchwały informując, że uchwała ta nie powinna mieć zapisu, że  podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego . 

Druga proponowana zmiana do podjętej uchwały , to zmiana terminu 

przekazywania dopłat do wywozu ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Kałuszynie.  Poprzednio było, że dopłaty przekazywane będą  po zakończeniu 

kwartału, obecnie  na wniosek ZGK proponuje się  miesięczny okres 

rozliczeniowy. W związku z tym na dzisiejszych obradach proponuje się 

uchylenie  uchwały podjętej na ostatniej sesji i podjęcie nowej  w przedstawionej 

wersji, która  uwzględnia  uwagi Nadzoru Wojewody i wniosk ZGK – podał Pan 

Burmistrz. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie uchwały nr 

V/37/2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dopłat do wywozu ścieków  

bytowych ze zbiorników bezodpływowych – treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłosnie w obecności 13 radnych. Protokół 

imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad.pkt 16. 

 Pan Przewodniczący Rady –zwrócił się o przegłosowanie uchwały nr 

V/38/2019 w sprawie doplat do wywozu ścieków bytowych ze zbiorników 

bezodpływowych – treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. Protokół 

imiennego głosowania w zalączeniu. 

 

Ad.pkt 17. 
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 Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że wystapił z wnioskiem do 

Pana Burmitrza w sprawie podwyżski diet dla sołtysów  za udział w sesji Rady z 

kwoty 120,00 zł na 150,00 zł.  

 

 Pan Burmistrz -  podał, że sołtysi otrzymują  prowizję za inkaso podatków 

i opłat oraz diety za udział w naradach i w sesjach  Rady.  Obowiązująca wysokość  

diety uchwalona została cztery lata temu . Obecnie  na wniosek radnych  na 

posiedzeniach komisji zgłoszona zostala propozycja , żeby dieta zostala 

podwyższona z kwoty 120,00 zł do kwoty 150,00 zł. Odstąpiono natomiast od 

podwyższania prowizji za inkaso podatków i oplat. 

 

 Pan Przewodniczący Rady -  poinformował, że uczestniczył w  

Konwencie  Przewodniczacych Rad Gmin z terenu powiatu mińskiego , na 

którym poruszane były między innymi sprawy diet dla sołtysów. Okazało się , że 

diety dla sołtysów w naszej gminie są najwyższe w powiecie mińskim.  

 

Innych propozycji nie zgłoszpno.  

 

 Pan Przewodniczacy Rady - zwrócił się o przegłosowanie uchwały nr 

V/39/2019 w sprawie ustanowienia zasad ustalania diet dla przewodniczacych 

organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów – treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została 12 głosami za, przy 1 głosie przeciw. Protokół 

imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad.pkt 18. 

 Pan Burmiastrz – podał, że na posiedzeniach komisji w miesięcu lutym 

radni zgłosili wniosek w sprawie podwyżki diet dla radnych. Ostatnia podwyżka  

diet radnego była w roku 2015. Wypracowana na posiedzeniach komisji 

propozycja jest nastepująca: dotychczasowa dieta w wysokości 150,00 zł  

podwyżka do 200,00 zł, dla przewodniczacego komisji z kwoty 170,00 zł do 

kwoty 220,00 zł, ryczałt miesięczny dla Przewodniczącego Rady z kwoty 900,00 

zł do kwoty 1.100,00 zł, ryczałt miesięczny dla Wiceprzewodniczącego Rady z 

kwoty 450,00 zł do kwoty 600,00 zł miesięcznie. 

 

Innych propozycji nie zgloszono. 
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 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie uchwały nr 

V/40/2019 w sprawie ustalenia zasad przyznawania  i wysokości diet dla radnych 

Rady Miejskiej w Kałuszynie – treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została 9  głosami za, przy 1 głosie przeciw i 3 głosach 

wstrzymujacych się. Protokół imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad.pkt 19. 

 Pan Burmistrz –poinformował, ze proponowana zmiana uchwały Rady 

Miejskiej w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi polega na zmianie numeru rachunku 

bankowego. Dotychczas budżet naszej gminy obslugiwał Bank Spłółdzielczy w 

Minsku Maz. Obecnie  od 1 stcznia 2019 r. budżet naszej gminy obsługuje Bank 

Soółdzielczy w Kaluszynie.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie uchwały nr V/ 

41/2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie  

terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi -  treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jedogłośnie w obecności 13 radnych. Protokół 

imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad.pkt 20. 

 Protokół Nr IV/2018 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony został 

do wglądu. 

 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu i jednogłośnie w obecności 13 radnych 

przyjęli protokół.  

 

Ad.pkt 21. 

 Pan Przewodniczący Rady - poinformował, że 1 mrca  br.    o godz. 10,00 

w sali Urzędu Miejskiego w Kałuszynie odbędzie się szkolenie na temat : Jak 

przeciwdziałać skutkom suszy w rolnictwie. Natomiast w dniu 12 marca br.  o 

godz. 10,oo w Domu Kultury w Kałuszynie odbędzie się olimpiada wiedzy o 

gospodarstwie domowym i zaprosi do udziału w tych spotkaniach. Następnie 

poinformował, że wszyscy radni w  obowiązujacym terminie złożyli 

oświadczenia majątkowe, które po przeanalizowaniu przesłane zostały do Urzędu 

Skarbowego w Mińsku Maz.  
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Odczytał także zaproszenie  na spotkanie organizacyjne  XX Igrzysk 

Samorządowych , które odbędzie się w dniu 4 marca br.  o godz. 15,00  w 

Urzędzie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim oraz pismo Zarządu Głównego 

ZNP w sprawie  podwyżki płac dla nauczycieli i planowanego strajku. 

 

 Pani Anna Wąsak – sołtys wsi Marianka  zapytała, czy będzie spotkanie 

w sprawie naprawy drogi  w jej wsi. 

 

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że będzie spotkanie z właścicielami firm,  

które drogą tą  wożą żwir dużymi samochodami, celem  podpisania formalego 

porozumienia na całkowite odtworzenie nawierzchni tej drogi . Jeżeli właściciele 

firm, nie wyrażą zgody na wykonanie drogi także przez wieś Marianaka, 

ponieważ twierdzą, że nie korzystają z tej drogi,  wówczas wystąpi do Rady o 

przeznaczenie środków  na utwardzenie tej drogi cementem. 

Pan Burmistrz zapewnił, że o przyjetych ustaleniach poinformuje radnych i 

sołtysa wsi Marianka. 

 

 Pani Sylwia Wocial – Sołtys wsi Przytoka zapytała w sprawie ustawienia 

znaku drogowego ograniczjącego predkość jazdy na drodze do jej wsi. 

Zapytała  także w sprawie naprawy poboczy drogi. 

 

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że znaki drogiowe zostały już zakupione i 

będą zamontowane. W sprawie naprawy poboczy przy drodze do wsi Przytoka i 

do wsi Leonów podał, że  informował wykonawcę 400kv, który uszkodził 

pobocza, że do czasu naprawy poboczy nie odbierze   robót. 

 

 Pani Sylwia Wocial – podała, że pobocza niszczą także  ciężarówki 

wożące żwir. 

 

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że  rozwiązaniem tej kwestii byłoby 

zamknięcie drogi dla tych pojazdów, lecz na takie rozwiązanie musi być 

akceptacja władz wyższych,  ponieważ on nie może  zamknąć drogi publicznej. 

Stwierdził, że pobocza tej drogi zostały uszkodzone  podczas rozkopów oraz 

rozjeżdżone przez ciężarówki.  

Poinformował, że sprawę  tę poruszy na spotkaniu  z właścicielami kopalni żwiru, 

lecz w pierwszej kolejności zwróci się do wykonawcy  linni podziemnej. 

 

 Pan Elżbieta Stryczyńska – w imieniu p. Klukowskiej  z ulicy 

Wyzwolenia podziękowała za udrożnienie rowu przy ulicy Wyzwolenia w 
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kierunku Patoku. Przypomniała także o potrzebie przedlużenie kanalizacji 

sanitarnej w stronę Patoku. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że prowadzone są rozmowy z projektantem w 

sprawie określenia  możliwości wykonania  kanalizacji w  ulicy Wyzwolenia do 

wsi Patok oraz określenia kosztów.  

 

 Pani Maria Dmowska – Sołtys wsi Wity  zapytała, dlaczego jest długi czas 

oczekiwania na wizytę lekarską mimo zapisów na  konkretną godzinę oraz 

trudności  w dostępie do lekarza. 

 

 Pan Burmistrz – zwrócił się do Pani Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie 

obecnej na obradach, o ustosunkowie się do powyższej wypowiedzi. 

  

 Pani Agnieszka Gałązka – Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie – 

Przychodnia Opieki Zdrowotnej udzielając odpowiedzi podała, ze sytuacja w 

służbie zdrowia w całym kraju  jest wszystkim znana. Brakuje lekarzy i będzie 

brakować jeszcze bardziej. Poinformowała , że  lekarze odchodzą z pracy w 

Kaluszynie między innymi z tego powodu, że pacjenci są bardzo rozszczeniowi. 

Następnie poinformowala, że obecnie codziennie  w Przychodni Opieki 

Zdrowotnej w Kaluszynie pracuje czterech lekarzy, i mimo to występują trudności 

z dostaniem się do lekarza.  Stwierdziła, że są osoby, które  przychopdzą na wizytę 

do lekarza kilkanaście razy w miesiącu. Nie ma przepisu prawnego, na podstawie 

którego można by to  wyeliminować. Pacjentów jest coraz wiecej. Bywają dni, że 

w Przychodni przy ul. Wojska Polskiego  przyjętych jest ok. 200 pacjentów i tyle 

samo w Przychodni przy ulicy Warszawskiej. Pani Kierwonik wyraziła obawę, 

czy sytuacja w służbie zdrowia w naszej gminie ulegnie poprawie. 

Podała, że ogłoszenie o naborze lekarzy ogłosiła w internecie i ogólnopolskich 

mediach i zatrudniła wszystkich lekarzy, którzy się zgłosili na ich warunkach. 

Podała, że lekarze informują, że bywają przypadki, że pacjencji żądają skierowań  

lub zwolnienia . 

Ponadto wyjaśniła, że godziny zapisu na wizytę do lekarza są godzinami 

orientacyjnymi. Poinformowała także , że zgodnie z obowiązujacymi przepisami 

ilość pacjentów przypadajacych na jednego lekarza wynosi 2.500. W Przychodni 

w Kałuszynie złożonych jest ok. 5.000 deklaracji. Około 300 osób jest 

zadejklarowanych, a  nie ubezpieczonych. Osoby te nie sa uwzględniane  przy 

udzielaniu środków z NFZ. Z podanych danych wynika , że w Przychodni w 

Kałuszynie zatrudnionych jest dwa razy tyle lekarzy jak wynika to z przepisów. 

Następnie Pani Kierownik  ponownie wyraziła obowę, że może wystapić problem 

z pozyskaniem lekarzy do pracy w Kałuszynie. 
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Zapewniła ponadto, że na ile będzie to możliwe wspólnie z Panem Burmistrzem 

będzie podejmować działania o pozyskanie lekarzy do pracy w naszej Przychodni. 

 

 Pan Burmistrz – zaproponował, żeby na posiedzeniu Komisji 

Oświaty,Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w miesiącu marca z  udziałem 

wszystkich radnych i Pani Kierownik ,  omówiona zostala  działalności SP ZOZ 

w Kałuszynie. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – radny z m. Kałuszyn zapytał, co oznacza 

to, że  pacjenci w Kałuszynie są roszczeniowi. 

 

 Pani Agnieszka Gałązka -   odpowiedziała, że w przypadku niewielkiego 

spóźnienia się lekarza są komentarze, a spóźnienie często wynika np. z korków 

na drodze.  Żądają skierowań do specjalistów, czy na badania. Ządają zwolnienia.    

Pani Kierownik prosiła o wyrozumialość , ponieważ w przyszłosci może być 

problem z zatrudnieniem lekarza w naszej Przychdni.     

Podała także, że jest to prośba także lekarzy , o powstrymanie się od roznoszenia 

plotek na ich temat, ponieważ przeszkadza to lekarzom w pracy. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – był zdania, iż należy podjąć wszelkie 

dzialania, aby zatrzymać w pracy w SP ZOZ w Kałuszynie  takich lekarzy jak np. 

kardiolog. Stwierdził, że w innych miejscowościach płace lekarzy są takie same. 

W związku z tym  dlaczego lekarze nie chcą podjąć pracy w Kałuszynie – zapytał 

radny p.  Sł. Strupiechowski.  Stwierdził, iż w naszej gminie jest bardzo dużo osób 

starszych , które  potrzebują opieki lekarskiej. 

Podał także, że doktor Wysocki nie odmówi przyjęcia pacjentów, nawet jeśli jest 

już po godzinach pracy i proponował w jakiś sposób uchonorowanie Pana 

Doktora Wysockiego. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – poparła wniosek radnego Sł. 

Strupiechowskiego w sprawie uchonorowania doktora Wysockiego i 

proponowała uchonorowanie także doktora Kusego i Kłopotowskiego. 

 

 Pan Burmistrz – ponownie zaproponowal, aby sprawy dotyczące SP ZOZ 

w Kałuszynie omówione zostały na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych z udziałem wszystkich radnych i Pani Kierownik SP 

ZOZ w Kałuszynie. 
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 Pani Marianna Śledziewska – podkreśliła ,że duże  zasługi w 

funkcjonowaniu Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie mają pracujące 

tam pielęgniarki. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – poinformował, iż  wielokrotnie spotkał się z 

bardzo dobrą opinią o pracy naszej Przychodni Opieki Zdrowotnej. Z naszej 

Przychodni korzystają także pacjenci z sąsiednich gmin. 

 

 Pan Burmistrz – zaprosił wszystkich obecnych na obradach na Mszę 

Świetą z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca br. o godz. 17,oo. 

Następnie złożone zostaną wiązanki kwiatów pod pomnikiem. W sali OSP w 

Kałuszynie  Pan dr Henryk Piskunowicz wyglosi  referat o tematyce 

niepodległościowej . Będzie również występ dzieci szkolnych. 

Poinformował, że  poraz pierwszy od wielu lat jest to uroczystość, którą 

organizuje Burmistrz Kałuszyna, parafia Rzymsko Katolicka i Zarząd OSP 

Kałuszynie. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – w imieniu własnym i wszystkich radnych  

pogratulował ponownego wyboru na sołtyso tych wsi  , w których wybory już się 

odbyły.  

 

Ad.pkt 22. 

 Pan Przewodniczący Rady -  wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknał V obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

 

Na tym o godz. 14,20 obrady zakończono. 

Przewodniczacy 

Rady Miejskiej 

 

/-/Bogusław Michalczyk 

 

 

 

 

 

 
Protokołowała: 

D.Rosołowska 
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