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Protokół nr VI/2019 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie odbytych w dniu 11 kwietnia 2019 

roku w sali konferencyjneuj Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 9,00 

Obecni według załączonej listy obecnosci – 15 osób tj. 100%. 

Ponadto w obradach udział wziął p. Arkadniusz Czyzewski – Burmistrz, p. 

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

W obradach uczestniczyli także : p. Marek Pachnik – radny Rady Powiatu 

mińskiego i Członek Zarządu Rady Powiatu, 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. Krystyna Sadoch – Główna Księgowa Zakładu 

Gospodartki Komunalnej w Kałuszynie -p.o. Dyrektora Zakładu, p. Agnieszka 

Gałązka – Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie-Przychodnia Opieki Zdrowotnej , p. 

Agnieszka Obrębowska – p.o. Dyrektora Żłobka w Kałuszynie oraz sołtysi wsi: 

Abramy, Falbogi, Garczyn Mały, Garczyn Duży,  Gołębiówka, Kluki, Marianka, 

Mroczki, Nowe Groszki, Patok, Piotrowina, Przytoka, Ryczołek, Stare Groszki, 

Sinołęka, Szembory,  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 i 3. 

 Następnie Pan Przewodniczący  Rady odczytał proponowany porządek 

obrad z uwzględnieniem zrealizowanego już punktu 1 tj.: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Sprawdzenie obecności. 

3. Uchwalenie poprządku obrad. 

4. Informacja burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym oraz realizacji 

    uchwał Rady Miejskiej. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

    na lata 2019-2028. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie   zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej  Kałuszynie. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Kałuszynie. 

10. Podjecie uchwały w sprawie sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu 

    mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej oraz  

    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

    ceny nieruchomości. 

12. Podjęcie uchwały  o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego ,  

   leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i  

   wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie  szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru 

   obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym  

   powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia  

  tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć  nauczycieli nie wymienionych  

  w art.42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół  

  podstawowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn oraz określenia granic 

  obwodów publicznych szkół  podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i  

   oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

  Gminę Kałuszyn. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków 

   komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 2250W w m. Przytoka. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad  

  przyznawania i wysokości  diet dla radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

18. Sprawy różne. 

19. Zamknięcie sesji. 

 

 Pan Burmistrz – zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do 

przedstawinego porządku obrad punktu – podjęcie uchwały w sprawie 

przekazania do zaopiniowania  projektu regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków. 

Podał, że  sprawa podjęcia proponowanej uchwały wynikła w okresie, kiedy 

wysłane zostały zawiadomienia  o dzisiejszej sesji. 

Pan Burmistrz przypomniał, że uchwała w powyższej sprawie została  przyjęta 

już w lipcu ubiegłego roku. Zgodnie z tą uchwałą projekt regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania scieków  został przekazany do zaopiniowania do 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Obecnie otrzymaliśmy  

opinię tego projektu  z jednoczesnym wskazaniem  kilku uwag i zaleceniem ich 

wyeliminowania. W związku z tym, po dokonaniu zalecanych poprawek,  na 
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dzisiejszych obradach ponownie przedstawiany jest projekt uchwały w powyższej 

sprawie  .  

Następnie  ponownie zwrócił się o wprowadzenie zmiany w przedstawionym 

porządku obrad poprzez wprowadzenie proponowanej uchwały.  

 

 Pan Przewodniczący Rady- zwrócił się o przegłosowanie wniosku w 

sprawie wprowadzenia do porządku obrad  jako punkt 18 -  Podjęcie uchwały w 

sprawie przekazania do zaopiniowania projektu  regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków. 

 

W głosowaniu jawnym wniosek  przyjęty został jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

Protokół z imiennego głosowania w załączeniu.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie wcześniej 

przedstawionego porządku obrad z uwzglednieniem przyjętej zmiany. 

 

W głosowaniu jawnym porządek obrad przyjety został jednogłośnie w obecności 

15 radnych. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Burmistrz –poinformował, że zakończyły się wybory sołtysów 

zarządzone uchwałą Rady Miejskiej. Zebrania dobyły się we wszystkich wsiach. 

Podał także, iż osobiście  uczestniczył we wszystkich zebraniach. Poinformował, 

że zmiana sołtysów  następiła w  czterech wsiach tj. Nowe Groszki, Stare Groszki, 

Patok i Marianka.  

Pogratulował ponownego wyboru dotychczasowym sołtysom oraz nowo 

wybranym sołtysom  wyboru na tę funkcję.  Podał także, że we wsi Kzimierzów 

nie dokonano wyboru sołtysa z powodu braku chętnych do podjęcia się tej funkcji. 

Następnie Pan Burmistrz przedstawił informację z działalności w okresie 

międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej – treść informacji w 

załączeniu. 

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że  mimo trwajacego strajku nauczycieli 

egzamin w gimnazjum odbywa się w dniu dzisiejszym.  Pozostałe egzaminy także 

odbędą się  w ustawowych terminach. Przygotowane są także szkoły do 

przyjmowania dzieci oraz zapewnienia obiadów. Kursują także autobusy szkolne. 

 

 Pan Marek Pachnik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie podał, 

iż przekazane zostało zaproszenie dla uczniów ósmych klas  na zajęcia z 

matematyki i języka polskiego. W dniu wczorajszym na zajęcia te zgłosiło się 27 
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uczniów . W dniu dzisiejszym zgłosiła się podobna ilość uczniów. Młodsze 

dzieci, które przyjdą do szkoły także będą miały  zapewnioną opiekę.   

Ponadto Pan Dyrektor zapewnił, że egzaminy klas ósmych odbędą się  w 

ustalonym terminie. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pani Grażyna Chybicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kałuszynie przedstawiła Ocenę zasobów pomocy społecznej – treść informacji w 

załączeniu. 

 

Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do przedstawionej informacji. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pani Maria Bugno – Skarbnik przedstwaiła łacznie proponowane zmiany 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 i zmiany w budżecie 

gminy na 2019 r.  

Pani Skarbnik podała,że  przesłany radnym  projekt uchwały w sprawie zmian w 

budżecie  wprowadza zmiany polegające na zwiększeniu planu dochdów o kwotę 

212.000,oo zł i zwiększeniu planu wydatków w takiej samej kwocie. 

Dochody zwiększyły środki 61.800,oo zł na  projekt podniesienia kompetencji 

cyfrowych oraz 150.000,00 otrzymane z budżetu Państwa na realizację progrmu 

„senior+” w tym 125.000,00 zł na inwestycje i 25.000,00 na doposażenie. Podała, 

że   zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa Apteki” jest w trakcą 125.000,00 zł 

zmianiły się żródła finansowania tego zadania. W związku z tym  środki własne 

na to zadanie proponuje  się zmniejszyć o tę kwotę i przeznaczyć je na zadania 

bieżące, drogownictwo, zwiększenie środków na diety radnych i sołtysów, zapłatę 

za energię elektryczną i ogrzewonie w reamizach OSP. 

Proponuje się także wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych środków  za 

wydne pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku. 

Zabezpieczenie środków w wysokości 7.500,00 na wypłatę dla osób 

wykonujacych prace w ramach prac społecznie użytecznych skierowanych z 

Urzędu Paracy . Zabezpieczenie środków  na opłatę za oświetlenie uliczne, na 

przygotowanie Zalewu „Karczunek” do sezonu oraz utrzymanie boiska „Orlik” 

boiska przy ul. 1-go Maja i boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Kałuszynie. 

Ponadto proponuje się wprowadzenie trzech nowych zadan inwestycyjnych. Na 

zadania te nie proponuje się zwiększenia środków po stronie dochodów. Środki 

na ten cel wygospodarowane zostały w ramach istniejacego już zadania. 

Proponowane nowe zadania inwestycyjne to – budowa sieci kanalizacyjnej od 

ulicy Wyzwolenia do wsi Patok - w roku 2019 opracowanie dokumentacji. 



5 
 

Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ulicy Robotniczej – w 2019 r. 

opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociagowej w miejscowości Patok 

na drodze gminnej nr 306 na wysokości działki 243 – opracowanie dokumentacji  

i realizacja tego zadania.Pani Skarbnik podała, że wszystkie proponowane zmiany 

uwzględnione zostały w proponowanych zmianach w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2029-2028. Przedstawione propozycje  zawarte są i 

szczegółowo opisane w przesłanych  projektach uchwał w powyższych sprawach. 

 

 Pan Przewodniczący Rady  - poddał pod głosowanie uchwałę nr 

VI/42/2019  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-

2028 – treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

Protokół imiennego głosowania w załączeniu. 

Podczas głosowania na sali obrad była nieobecna radna p. Elżbieta Stryczyńska. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie uchwałę nr 

VI/43/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – treść uchwały w 

zalączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

Protokół imiennego głosowania w załączeniu. 

Podczas głosowania na sali obrad była nieobecna radna p. Elżbieta Stryczyńska. 

 

Ad.pkt 8. 

 Pan Burmistrz – przedstawił łącznie uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmiany Statutu Biblioteki i zmiany Statutu Domu Kultury w Kałuszynie. 

Podał, że Urząd wspólnie z w/w jednostkami będzie składał wnioski o pozyskanie  

środków z przeznaczeniem na działalność tych jednostek.  Żeby  była możliwość 

złożenia wniosków należy Statut Biblioteki i Statut Domu Kultury dostosować do  

tych potrzeb. 

Następnie odczytał zapisy proponowane do ujęcia w Statucie Biblioteki i w 

Statucie Domu Kultury. 

 

Na salę obrad wróciła radna p. Elżbieta Stryczyńska . 

  

 Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie uchwałę Nr 

VI/44/2019 w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Kałuszynie  – treść 

uchwały w załączeniu. 
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Uchwała przyjęta  została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

Protokół z imiennego głosowania w załączeniu. 

Podczas głosowana na sali obrad był nieobecny radny p. Leszek Wąsowski. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie uchwałę Nr 

VI/45/2019 w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Kałuszynie – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie  w obecności 14 radnych. 

Protokół imiennego głosowania w załączeniou. 

Podczas głosowania na sali obrad był nieobecny radny p. Leszek Wąsowski. 

 

Ad.pkt 10. 

 Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie  sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z 

udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny nieruchomości podał, że wpłynął wniosek  najemcy lokalu o 

jego wykup z udzieleniem 90% bonifikaty. Lokal znajduje się w budynku Domu 

Nauczyciela przy ul. Polnej. Budynek ten składa się z ośmiu lokali mieszkalnych 

w tym  sześć lokali zostało wykupione przez najemców. Po  sprzedaży obecnie 

proponowanego lokalu, w budynku tym pozostanie jeden lokal stanowiący 

własnośc gminy. 

Powyższy wniosek omawiany był na posiedzeniach wszystkich komisji Rady i 

wszystkie komisji opowiedziały się za sprzedażą w/w lokalu oraz udzieleniem 

70% bonifikaty. Wysokość  bonifikaty uzasadniano tym, iż poprzednie lokale w 

tym budynku zostały sprzedaż z udzieleniem bonifikaty w wysokości 70%. 

Następnie Pan Burmiastrz proponował podjęcie w/w uchwały z udzieleniem  70% 

bonifikaty. 

 

Radny p. Leszek Wąsowski wrócił na salę obrad i w dalszej części obrad 

uczestniczyło 15 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie uchwałę Nr 

VI/46/2019 w sprawie  sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu 

mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej oraz 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości – treśc uchwały 

w złączeniu. 

 

Uchwala przyjęta została 14 głosami, przy 1 głosie przeciw. 

Protokół imiennego głosowania w załączeniu. 
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Ad.pkt 11. 

 Pan Burmistrz – przedstawił uzasadnienie do projetu uchwaly w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości . 

Podał, że już wczesniej Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży  

najemcy lokalu komunalnego znajdujacego się w budynku przy ulicy Zamojskiej 

15. Obecnie najemca zwraca się o udzielenie bonifikaty przy zakupie tego lokalu. 

Lokat ten jest o powierzchni 45,9 m2. 

Powyższy wniosek omawiany był na posiedzeniach wszystkich komisji Rady 

Miejskiej i większością komisji ustalono, aby wysokość bonifikaty utrzymać w 

dotychczas stosowanej wysokości, przy sprzedaży lokali w tym budynku tj. 

50%.Budynek przy ul Zamojskiej składa się z 15 lokali , w tym siedem lokali 

zostało wykupionych. Osiem  lokali stanowi własność gminy. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie uchwałę Nr 

VI/47/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości – treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

Protokół imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad.pkt 12. 

 Pan Burmistrz – przedstawił uzasadnienie  do projektu uchwały o zmianie 

uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 

fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso . 

Podał, że  proponowana zmiana w/w uchwały  wynika z tego, że w czterech 

wsiach , po przeprowadzeniu wyborów sołtysów, wybrani zostali nowi sołtysi. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami inkasentami podatów lokalnych we 

wsiach są imiennie wskazani sołtysi.  W związku z tym, że w czterech wsiach 

wybrani zostali nowi sołtysi, należy wprowadzić zmianę w dotychczas 

obowiązującej uchwale polegającą na zastąpieniu dotychczasowych sołtysów  

nowowybranymi sołtysami. 

Ponadto Pan Burmistrz podał, że proponuje się  także zapis w proponowanej  

uchwałe ustalający inkasentem podatku we wsi Kazimierzów , inkasenta 

miejskiego, ponieważ we wsi Kazimierzów  z powodu braku chętnuych nie został 

wybrany sołtys. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie uchwałę Nr 

VI/48/2019  o zmianie uchwały w sprawie  poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób  fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso – treść uchwały w załączeniu. 
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Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

Protokół imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad.pkt 13. 

 Pani  Z-ca  Burmistrza – przedstawiając uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze  w szkołach i przedszkolu oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w 

art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela podała, że  zgodnie z zapisami  w Karcie 

Nauczyciela  Rada Gminy ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla 

dyrektora szkoły i przedszkoli oraz nauczycielom, którzy nie są wymienieni w 

art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela. Dotychczas obowiązująca uchwała w w/w 

sprawie podjęta była w 2009 roku. W uchwale tej nie wymienione były wszystkie 

funkcje. Obecnie proponuje się  ustalenie  tygodniowego wymiaru godzin 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w ilości - dla dyrektora szkoły 

podstawowej na  dotychczasowym poziomie tj.  5 godzin, dla  wicedyrektora  10 

godz. , dla dyrektora przedszkola czynnego 5 godzin dziennie – 8 godzin, dla 

kierownika szkoły filialnej w Chrościcach – 17 godzin i dla nauczycieli nie 

wymienionych w art.  42 ust. 3  Karty Nauczyciela , dotychczas było 20 godzin, 

obecnie proponuje się dla pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy 

zawodowego 20 godzin.  Dla nauczycieli pracujacych z grupą obejmującą dzieci 

6-letnie i dzieci młodsze – 22 godziny. Wymiar ten dotyczy szkoły filialnej w 

Chrościcach , ponieważ do szkoły tej uczęszczają dzieci 6 letnie i młodsze. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie uchwałę nr 

VI/49/2019 w sprawie  szczegóowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w 

art.42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyeciela – treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

Protokół imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad.pkt 14. 

 Pani Z-ca Burmistrza – przedstawiła projekt uchwały w sprawie  ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Kałuszyn oraz określenia granic obwodów  publicznych szkół podstawowych od 
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dnia 1 września 2019 r. Pani Z-ca Burmistrza podała, że obecnie proponowana 

uchwała niczym nie różni się od uchwały podjętej przez Radę Miejską w tej 

sprawie w dniu 29 marca 2017  roku . Poinformowała, że poprzednia uchwała 

podejmowana była w związku z wdrażaniem reformy oświatowej polegającej na 

wygaszaniu gimnazjów. Uchwała ta obowiązuje do końca bieżącego roku 

szkolnego. Obecnie proponowana uchwała w powyższej sprawie będzie 

obowiązywała od nowego roku szkolnego. 

Następnie  wymieniła miejscowości z obwodu Szkoły Podstawowej w Kałuszynie 

i Szkoły Filialnej w Chrościcach. 

 

 Pasn Przewodniczący Rady – poddał pod  głosowanie uchwałę Nr 

VI/50/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Kałuszyn  oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r. – treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

Protokół imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad.pkt 15. 

 Pani Z-ca Burmistrza – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn podała, że 

podstawą podjęcia proponowanej uchwały jest ustawa z 14 grudnia 2016 roku 

Prawo oświatowe. Dotychczasowa uchwła w tej sprawie  podjęta była na 

podstawie ustawy o systeme oświaty. Obecnie sprawy te uregulowane są w 

ustawie Prawo oświatowe. W związku z tym propopnuje się podjęcie w/w 

uchwały na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.  

Następnie odczytała zapisy proponowanej uchwały. 

Poinformowała także, że projekt  podjętej na dzisiejszej sesji uchwały  w sprawie  

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych  przez 

Gminę Kałuszyn  oraz określenia granic obwodów publicznych  szkół 

podstawowych od  dnia 1 wrzesnia 2019 r. i projekt uchwały obecnie 

przdstawianej  uzyskały pozytywną opinię Zwiazków Zawodowych Nauczycieli 

oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie uchwałę nr 

VI/51/2019 w sprawie  ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn 

– treść uchwały w załączeniu. 
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Uchwała  przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

Protokół imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad.pkt 16. 

 Pan Burmistrz – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  

wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 

2250W w m.Przytoka. Poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie 

przedstawia na wniosek Pani Sołtys i mieszkanców wsi Przytoka. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie , Rada Miejska podejmuje 

uchwałę w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku . Następnie uchwała 

przekazywana jest do zarządcy drogi, który podejmuje ostateczną decyzję w tej 

sprawie. Przystanek proponowany jest we wsi Przytoka na wysokości posesji nr 

27.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie uchwałę Nr 

VI/52/2019  w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na 

drodze powiatowej nr 2250W w m. Przytoka – treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecnosci 15 radnych. 

Protokół imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad.pkt 17. 

 Pan Burmistrz –przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla 

radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie. Pan Burmistrz przypomnieł, że na 

poprzedniej sesji  podjęta została uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet 

radnych. Uchwała przekazana została do Nadzoru Wojewody Mazowieckiego, 

który zgłosił poprawkę do treści  zapisu § 5 dotyczącego diety Przewodniczącego 

Rady i Wiceprzewodniczącego  i zaproponował zastąpienie tego zapisu treścią „ 

wysokość diety dla radnych, o których mowa w § 1 ulega proporcjonalnemu 

potrąceniu za wszystkie dni nie wykonywania obowiązków służbowych”. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie uchwałę Nr 

VI/53/2019  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w  Kałuszynie – treść uchwały  w 

załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

Protokół imiennego głosowania w załączeniu. 
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Ad.pkt 18. 

 Pan Burmistrz – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 

przekazania do zaopiniowania projektu  regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków. Podał, że  w zwiazku z nowelizacją ustawy O 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków 

samorządy zobowiązane zostały do uchwalenia nowych regulaminów  

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zgodnie z procedurą określoną w 

w/w ustawie  projekt  regulaminu należy przekazać do zaopiniowania  przez  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Wody Polskie. 

Pan Burmistrz przypomniał, że w miesiącu lipcu ubiegłego roku Rada podjęła 

uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała wraz z regulaminem  przesłana została 

do Wód Polskich celem zaopiniowania. Obecnie otrzymaliśmy  opinię , w której 

zawarte są drobne uwagi do przesłanego projektu regulaminu . W związku z tym 

na dzisiejszej sesji przedstawiany jest nowy projekt regulaminu z uwzględnieniem 

zgłoszonych uwag, który po podjęciu proponowanej uwały ponownie przesłany 

zostanie do zaopiniowania przez Wody Polskie. Po  uzyskaniu pozytywnej opinii, 

regulamin przedłożony zostanie  do uchwalenia przez Radę Miejską   -  podał Pan 

Burmistrz. 

  

 Pan Przewodniczący Rady -    poddał pod głosowanie uchwałę Nr 

VI/54/2019 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków – treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

Protokół imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad.pkt.19. 

 Pani Marianna Śledziewska – radna ze wsi Olszewice i jednocześnie 

sołtys tej wsi  nawiązała do informacji  podanej przez Pana Burmistrza podczas 

przedstawiania informacji o działalności w okresie międzysesyjnym, dotyczącej  

składowania śmieci w wyrobiskach po kopalni żwiru na gruntach wsi Olszewice 

i  podała, że mieszkańcy  zgłaszają, że ze składowiska śmieci w w/w miejscu  

wydobywa się odur i, że  śmieci rozwiewa wiatr po okolicznych polach. 

W związku z tym prosiła o częstrze kontrole dokonywane  w tym miejscu.  

Poinformowała także, że na terenie innych województw prokuratura zamknęła 

dzikie wysypiska i ukarała winnych , natomiast w województwie mazowieckim  

preceder ten jest bezkarny. Sprawa składowania śmieci na gruntach wsi  

Olszewice  dwukrotnie zgłaszana była do Prokuratury – podała p. Śledziewska i 

zapytała jak jest to możliwe , że firma Jan-Pol nie posiada pozwolenia na 

składowanie śmieci na  gruntach wsi Olszdewice, a mimo to śmieci nadal składuje 
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w tym miejscu. Podała , że samochody przyważące śmieci niszczą drogi 

dojazdowe do pól. Poinformowała także, że Pani Sołtys wsi Ryczołek również 

zgłaszała, że składowisko śmieci na gruntach wsi Olszewice jest uciążliwe  dla 

mieszkańców wsi Ryczołek. 

 

  Pan Burmistrz – wyjaśnił, że  jednyną możliwością w powyższej sprawie,  

którą może zrobić i to  robi, to współdziałanie z organami ścigania. Poinformował, 

że kontrole w /w miejscu przeprowadzane są dwa razy w tygodniu . Policja 

prowadzi swoje działania przy współudziale Prokuratury. Pan Burmistrz 

poinformował, że on nie ma   możliwości zakazania prowadzenia działalnosci 

gospodarczej. Zezwolenie  firmie wywożącej śmieci może cofnąć organ ścigania 

lub organ koncesyjny. Zapwenił, iż powyższy problem jest jemu znany i prowadzi 

ciagłe działania , celem jego wyeliminowania.  

Następnie Pan Burmistrz  poinformował, że odbyły się zebrania wyborcze 

sołtysów i, że uczestniczył we wszystkich tych zebraniach. Wnioski  zgłoszane 

na zebraniach wiejskich zostały przekazane do  poszczególnych komórek  celem 

ich realizacji. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – pogratulował  wyboru  nowo wybranym 

sołtysom oraz ponownego wyboru na sołtysa dotychczasowym sołtysom. 

 

Ad.pkt 20. 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął VI obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Na  tym o godz. 11,20 obrady zakończono. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

/-/Bogusław Michalczyk 

 

 

 

                                                     
Protokołowała: 

D.Rosołowska 


