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Protokół nr XLI/2018  

z sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 31 lipca 2018 roku w 

sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 12,oo. 

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

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

Sęktas – Z-ca Burmistrza, p. Arkadiusz Czyżewski  - Sekretarz, p. Maria Bugno 

– Skarbnik. 

Ponadto w obradach udział wzięli : p. Anna Andrzejkiewicz – Dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Kałuszynie, p. Renata Roguska – Dyrektor Przedszkola Publicznego 

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

Kałuszynie, p. Sadoch Krystyna – Głowna Księgowa Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Kałuszynie oraz sołtysi wsi: Abramy, Chrościce, Falbogi, Garczyn 

Mały, Garczyn Duży, Gołębiówka, Kluki, Leonów, Mroczki, Nowe Groszki, 

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

Wąsy, Wity, Wólka Kałuska, Zimnowoda i  trzy mieszkanki Kałuszyna. 

 

Obradom przewodniczył p. Janusz Kazimierz Pełka – 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. 

 Pan Przewodniczący Rady – zapytał, czy  radni mają uwagi bądź inne 

propozycje do przesłanego porządku  obrad tj.: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Interpelacje. 

4. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz realizacji 

    uchwał Rady Miejskiej. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 

 Uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

 Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej 
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 Przekazanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kałuszyn do organu 

regulacyjnego 

 Ustalenia dla terenu gminy Kałuszyn zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych  

 Ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 Zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa wsi Milew. 

6. Przyjęcie protokołu Nr XL/2018 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Radni nie zgłosili uwag jak również innych propozycji do porządku obrad i w 

głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych przyjęli porządek 

obrad. 

 

Następnie Pan Przewodniczący Rady zwrócił się do obecnych na obradach o 

uczczenie minutą ciszy  zmarłej  Pani  Zdzisławy Wąsowskiej– Sołtysa wsi 

Milew.  

 

Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Burmistrz – przedstawił informację z działalności w okresie 

międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej – treść informacji w 

załączeniu. 

Poinformował, że dzisiejsza pozaplanowa sesja Rady  zwołana została na jego 

wniosek. Powodem wystąpienia z wnioskiem o zwołanie  sesji była zgoda 

Marszałka Województwa Mazowieckiego  na podjęcie budowy  siedziby 

oczekiwania Pogotowania Ratunkowego  w naszym mieście. 

 

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

składania wniosków  o szacowanie szkód wyrządzonych przez suszę był tak 

krótki. Stwierdził, iż nie wszyscy rolnicy  wiedzieli o możliwości składania 

wniosków. 

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, iż termin składania  w/w wniosków określił 

Wojewoda. Poinformował także, że wszystkie wnioski  złożone po ustalonym 

terminie  były rozpatrywane. 
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 Radni przyjęli przedstawiona informację nie wnosząc uwag. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pani Skarbnik – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmian w budżecie  gminy na 2018 rok oraz zmian w WPF na lata 2018-

2024 podała, że  proponuje się zwiększenie budżetu po stronie wydatków i 

dochodów o kwotę 141.102,88 zł  w tym: zwiększenie wydatków na zadania 

zlecone o kwotę 49.561,00 zł ,zwiększenie dochodów i wydatków własnych o 

kwotę  91.541,88 zł. Główne proponowane zmiany w budżecie  związane są z 

realizacją inwestycji z udziałem środków unijnych.   

Proponuje się ponadto zwiększenie środków na  zainstalowanie monitoringu  

wizyjnego o kwotę 8.000,oo zł . Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej  od ulicy Martyrologii o długości 35 mb  o 

wartości 16.000,oo zł.  

Ponadto w zadaniach, które wprowadzone były do budżetu na poprzedniej sesji 

rady Miejskiej  proponuje się doprecyzowanie  źródeł finansowania poprzez 

wskazanie środków pozyskanych z zewnątrz w postaci dotacji z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach aktywizacji  sołectw tj. kwotę 

20.000,00 zł na świetlicę w Garczynie Dużym i Patoku oraz 198.000,00 na 

modernizacje boiska „Orlik” również z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. 

Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2018 rok zostały uwzględnione w 

projekcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2024 w wysokości 

dochodów i wydatków  oraz wysokościach zadań inwestycyjnych. 

 

 Pan Stanisław Jacak – radny ze wsi Stare Groszki zwrócił uwagę na 

nieścisłość w zapisie  w załączniku nr 3 w którym planowane są dochody ze 

sprzedaży czterech działek na terenie Starego Rynku, a na dzisiejszej sesji mamy 

podjąć uchwałę o bezpłatnym przekazaniu dwóch działek. W związku z tym  

dochody z tego tytułu należy skorygować. 

 

 Pani Skarbnik – przyjęła do realizacji zgłoszoną uwagę. 

 

 Pan Burmistrz – w uzupełnieniu wypowiedzi Pani Skarbnik 

poinformował, że  zwiększenie środków o kwotę 8.000,00 zł na monitoring 

wynika z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa na terenie miasta tj. parku, 

Zalewu, pomnika Ułana. Monitoring będzie posiadał bezpośrednie podłączenie 

do Posterunku Policji. 
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 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XLI/278/2018 w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XLI/279/2018 w 

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

 

W głosowaniu jawnym uchwala przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych.  

 

 Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej  podał, 

że tak jak informował , przedstawiając informację z działalności w okresie 

międzysesyjnym, dzisiejsza sesja Rady Miejskiej zwołana była  z tego powodu  

aby przyspieszyć realizację budowy punktu oczekiwania Pogotowia 

Ratunkowego w Kałuszynie.  Pan Burmistrz stwierdził, iż wybudowanie stałej 

siedziby Pogotowia Ratunkowego  da gwarancję, że Pogotowie to będzie zawsze. 

Zwiększona zostanie także ilość Karetek Pogotowia. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XLI/280/2018 w 

sprawie wyrażenia zgody na dokonanie  darowizny nieruchomości gminnej – 

treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pan Sekretarz – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  

przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy Kałuszyn do organu regulacyjnego. Podał, że  

regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków od wielu lat obowiązuje 

w naszej gminie. Obecnie w związku ze zmianą przepisów prawnych w tym 

zakresie powstała nowa instytucja pn.”Wody Polskie”. Zgodnie z obecnie 

obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków  wystąpiła potrzeba  ponownego uchwalenia w/w 

regulaminu. Uchwalenie  Regulaminu przez Radę poprzedzone musi być  

przekazaniem przez Radę przygotowanego regulaminu do zaopiniowania przez 
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Wody Polskie. Po zaopiniowaniu przez Wody Polskie , regulamin przedstawiony 

zostanie Radzie Miejskiej do uchwalenia. 

Projekt regulaminu jest taki jak dotychczas.  W stosunku do przesłanego radnym 

projektu regulaminu proponuje się dopisanie jednego § . Poprawka ta związana 

jest z zakończeniem przebudowy Stacji uzdatniania wody w Garczynie Dużym i 

rozliczeniami z Gmina Jakubów za pobór wody z tej stacji. 

Następnie Pan Sekretarz odczytał treść  proponowanego §.Przypomniał, że przed 

rozpoczęciem przebudowy SUW Garczyn podpisane zostało porozumienie z 

gminą Jakubów , w którym gmin a Jakubów określiła pobór wody  do 30%.  

Obecnie proponowany zapis do regulaminu ustala, że  pobór wody przez gminę 

Jakubów  powyżej 30% rozliczany będzie po kosztach obowiązujących w naszej 

gminie.  

Pan Sekretarz wnioskował, aby  proponowany zapis  ująć w regulaminie jako § 

14, następne  § otrzymają kolejna numerację.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie wprowadzenie do 

regulaminu § 14 o treści odczytanej przez Pana Sekretarza.  

 

W głosowaniu jawnym propozycja przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XLI/281/2018 w 

sprawie przekazania do zaopiniowania projekt regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków z uwzględnieniem przyjętej poprawki– treść uchwały w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pan Sekretarz – podał, że w związku z nowelizacją ustawy z 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rady Gmin mają 

obowiązek podjęcia uchwały w sprawie ustalenia miejsc i zasad sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych. W  oparciu o tę uchwałę wydawane są 

pozwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w naszej gminie. 

Podał, że  w proponowanej uchwale nie zmieniają się dotychczasowe zasady.  

Następnie odczytał zapisy § 2  uchwały dotyczące odległości od punktu sprzedaży 

napojów alkoholowych Kościoła, Kaplic szkoły, przedszkola, miejsc pamięci 

narodowej, trasy konduktów    żałobnych. 
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 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XLI/282/2018 – w 

sprawie  ustalenia dla terenu gminy Kałuszyn zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – treść uchwały w załączeniu 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania podała, że  Rada Miejska w roku 20111 podjęła uchwałę w w/w 

sprawie. W roku 2017 powyższą uchwałę badała Prokuratura. W końcowym 

efekcie Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił w całości  uchwałę z roku 

2011.  W uzasadnieniu  wyroku Sąd wskazywał miedzy innymi na powielanie w 

uchwale zapisów ustawy oraz braku publikacji tej uchwały w Wojewódzkim 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Obecnie treść proponowanej uchwały w w/w sprawie  jest krótsza – podała Pani 

Skarbnik i omówiła poszczególne zapisy tej uchwały. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XLI/283/2018 w 

sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

w głosowaniu jawnym uchwala przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pan Sekretarz – podał, iż w związku ze śmiercią Pani Zdzisławy 

Wąsowskiej sołtysa wsi Milew  i zgodnie z zapisami statutu wsi Milew § 16 ust. 

4 Rada Miejska obowiązana jest do zarządzenia wyborów uzupełniających 

sołtysa.  Zasada jest taka, że jeśli do końca kadencji  sołtysa jest mniej niż 6 

miesięcy , wyborów sołtysa się nie przeprowadza, a obowiązku przejmują 

członkowie Rady Sołeckiej. W przypadku wsi Milew do końca kadencji pozostało 

8 miesięcy. W związku z tym proponuje się podjęcie uchwały w sprawie 

zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Milew – podał Pan Sekretarz. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XL/284/2018 w 

sprawie   zarządzenia wyborów  sołtysa wsi Milew – treść uchwały w załączeniu. 
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W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych.  

 

Ad.pkt 6. 

 Protokół nr XL/2018 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony został 

do wglądu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu i w glosowaniu jawnym jednogłośnie w w 

obecności 15 przyjęli protokół.  

 

Ad.pkt 7. 

 Pan Sekretarz – poinformował, że  4 lipca br. do Urzędu Miejskiego w 

Kaluszynie wpłynęło pismo  od Rady Gminy Jakubów  popierające stanowisko 

Rady Gminy Suchożebry  w sprawie podjęcia radykalnych działań w celu 

ograniczenia  rozprzestrzeniania się na dalsze obszary afrykańskiego pomoru 

świń. Sprawa ta omawiana była na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki. 

Komisja Rolnictwa i Gospodarki jednogłośnie podjęła wniosek , aby Rada 

Miejska w formie oświadczenia poparła stanowisko rady Gminy Suchożebry.  

Następnie odczytał treść proponowanego oświadczenia wraz z uzasadnieniem – 

treść oświadczenia w załączeniu. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – radna ze wsi Olszewice i jednocześnie 

sołtys tej wsi była zdania,  że należałoby podejmować interwencje w sprawie 

zwiększenia ilości odstrzału dzików, ponieważ one przenoszą  chorobę  

afrykański pomór świń.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – podał, że uczestniczył w rozmowie  u Pana 

Burmistrza z udziałem Przewodniczącego Koła Łowieckiego, który twierdził, że 

myśliwi wyszukują do odstrzału dziki, to oznaczałoby , że dzików na naszym 

terenie nie jest dużo.  

 

 Pan Leszek Wasowski – radny ze wsi Kluki stwierdził, że na naszym 

terenie jest bardzo dużo dzików i wyrządzają duże szkody w uprawach rolnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie oświadczenie 

odczytane przez pana Sekretarza dotyczącego poparcia  stanowiska gminy 

Suchożebry w sprawie podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia 

rozprzestrzeniania na dalsze obszary afrykańskiego pomoru świń. 
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W głosowaniu jawnym oświadczenie przyjęte zostało jednogłośnie w obecności 

15 radnych. 

 

 Pan Waldemar Mroczek – radny ze wsi Mroczki  podał, że osoby 

pobierające opłaty za wstęp na teren Zalewu nie posiadają  kamizelek z 

informacją, że jest inkasentem.  Na ogrodzeniu przy  wjeździe na teren Zalewu 

przesiaduje młodzież.  Zapytał, czy teren Zalewu jest  już prywatnym terenem, 

czy gminnym.  Na prywatnej działce  nad Zalewem  prowadzona jest działalność 

gospodarcza. TOTOJK-i ustawione zostały w taki sposób, że zasłaniają tą 

działalność. Na boisku KS „Victoria” samochody garażują całe noce. Czy teren 

ten został także wynajęty, czy prowadzona jest prywatna działalność – zapytał 

radny p. Mroczek. 

Ponadto przypomniał, że  w obecnym sezonie letnim nad Zalewem wydarzyły się 

dwa nieszczęśliwe wypadki i nikt , o tym nic  nie mówi. Ostatnio w dniu kiedy 

utopił się  młody człowiek ,trwała dyskoteka i nikt nie podjął decyzji, żeby  w tym 

czasie ją zakończyć. Dyskoteka trwała całą noc. 

Poinformował także, że w ostatni wtorek  dokonano kradzieży na targowisku. W 

związku z tym proponował wywieszenie  ogłoszeń ostrzegających przed 

złodziejami na targowisku. 

 

 Pani Barbara Wąsowska – Sołtys wsi Wąsy zwróciła się z prośbą o 

obcięcie gałęzi drzew wystających na drogę od Kałuszyna do wsi Wąsy. Prosiła 

także o zamontowanie  dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego we wsi Wąsy. 

 

 Pani Anna Jackiewicz – Sołtys wsi Leonów   zapytała , czy Rada podjęła 

uchwałę w sprawie dodatkowych ulg dla  rodzin posiadających Kartę Dużej 

Rodziny. Stwierdziła, że w jej wsi  dla  wielu rodzin oplata za oddawanie śmieci 

jest dużym obciążeniem. 

  

 Pan Sławomir Strupiechowski – zgłosił, że w soboty i niedziele droga w 

stronę Wierzbna zastawiona jest przez pojazdy przyjeżdżające nad Zalew. W 

miejscu tym jest zakaz postoju i policja powinna egzekwować naruszenie  tego 

przepisu. Podał także,  że osoby przebywające nad Zalewem  skarżą się , że WC 

jest zamknięte. 

 

 Pani Władysława Mirosz – radna z miasta Kałuszyn zwróciła się z prośbą 

o naprawę studzienek kanalizacyjnych w ulicy Mostowej. Obecnie studzienki 

obniżyły się w stosunku do nawierzchni jezdni. W związku z tym jadące , głownie 

samochody ciężarowe, powodują wstrząsy i hałas. 
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Ponadto prosiła o udrożnienie  rowu przy ul. Mostowej w okolicy posesji p. 

Mikołajczyków oraz  przy moście w ulicy Mostowej. 

 

 Pani Marianna Wocial – radna z miasta Kałuszyn zgłosiła potrzebę 

naprawy dwóch  dołów w ulicy Żeromskiego. Podała, że w dołach tych podczas 

opadów deszczu gromadzi się woda. Jadące  tą ulicą  pojazdy rozjeżdżają wodę 

po całej ulicy. 

 

 Pan Tomasz Wąsowski – Sołtys wsi Szembory zapytał,  co będzie z 

karpami  po wyciętych drzewach przy drodze do wsi Majdan. 

 

 Pani Barbara Dmowska – radna z miasta Kałuszyn zgłosiła, że chodnik 

w ulicy Warszawskiej  przy posesji P. Pawlukowskich  jest uszkodzony przez 

wyrastające korzenie ściętych drzew. Wystająca kostka w chodniku  stwarza 

niebezpieczeństwo dla przechodniów.  

 

 Pani Marianna Śledziewska – podała, że już wcześniej zgłaszała potrzebę 

obcięcia gałęzi drzew przy drodze Olszewice –Mrozy przed lasem w kierunku 

Mrozów. Gałęzie drzew zasłaniają widoczność na drodze, co stwarza 

niebezpieczeństwo  dla jadących pojazdów tą drogą. 

Zapytała także, czy jest odpowiedź w sprawie zamknięcie działalności na 

gruntach wsi Olszewice firmy Jan-Pol . 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska – radna z miasta Kałuszyn zgłosiła, że podczas 

opadów deszczu woda spływająca z ulicy Warszawskiej , następnie ulicą 

Kopernika zalewa ulicę Robotniczą od strony Wojska Polskiego. 

Stwierdziła ponadto, że firma doprowadzająca gaz do naszej gminy  z Gminy 

Mrozy nie właściwie porządkuje  teren po budowie.. 

 

 Pani Barbara Chrościcka – Sołtys wsi Chrościce  zgłosiła potrzebę 

zainstalowania dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Chrościce  od 

kurników do nowych zabudowań. 

 

 Pan Zygmunt Mroczek – zapytał, czy w Małych   Mroczkach wymieniane 

będą rury wodociągowe. Obecnie drogę tę zasłaniają  gałęzie drzew. W przypadku 

wymiany rur wodociągowych drzewa te  będą musiały być usunięte. W związku 

z tym zapytał, czy obecnie obciąć gałęzie  tych drzew, czy zaczekać na wymianę 

rur. 
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 Pan Burmistrz –ustosunkowując się do głosów  w dyskusji podał, że 

zgłoszone  sprawy dotyczące dróg powiatowych  przekazane będą na spotkaniu z 

Dyrektorem ZDP w Mińsku Maz.  w dniu dzisiejszym. Na spotkaniu tym ustalony 

zostanie także harmonogram  oznakowania dróg powiatowych i  gminnych. 

W sprawie uwag dotyczących funkcjonowania Zalewu Pan Burmistrz podał, że  

dokona sprawdzenia zgłoszonych uwag. Poinformował, że  w ostatnim czasie 

przebywał na dłuższym urlopie . Stwierdził, iż procedura  uruchomienia 

kąpieliska znana jest radnym. Był zdania, że nieszczęśliwe  zdarzenia zdarzały 

się, zdarzają i w przyszłości będą występowały. Nawiązał do zwiększonych 

środków na monitoring wizyjny i podał, że ze względu na to, że niektóre zdarzenia 

występują w dzień, niektóre wieczorem , a niektóre w nocy, zaproponował 

zainstalowanie w/w monitoringu z bezpośrednią transmisją na Posterunek Policji. 

W sprawie  pobierania opłat za wstęp na teren Zalewu podał, iż  był problem z 

pozyskaniem  inkasentów. Zapewnił radnego p. Waldemara Mroczka, że Zalew 

nie jest prywatnym przedsięwzięciem  i nie będzie. 

Ponownie stwierdził, że przykre zdarzenia będą występowały , jeśli osoby 

przebywające nad Zalewem nie zachowają ostrożności, czy zdrowego rozsądku. 

Stwierdził także, że  zdarzenie, które wystąpiło ostatnio nad Zalewem jest 

zdarzeniem przykrym. Poinformował, że po wystąpieniu zdarzenia  p. Przybyłko  

na jego polecenie wydał dyspozycje o zakończeniu dyskoteki.  

Pan Burmistrz wyjaśnił także, że w czasie kiedy wystąpiło zdarzenie kąpielisko 

było nie czynne. Był zakaz kąpieli. 

W sprawie prowadzonej działalności na prywatnej działce nad Zalewem  podał, 

że osoby, które nie zostały zaakceptowane  na prowadzenie działalności nad 

Zalewem, starają się  prowadzić działalność  w innym miejscu. Powodem 

niezaakceptowania było nie spełnienie  kryteriów estetycznych. Podał, że osoba 

prowadząca działalność na prywatnej działce  została ukarana przez sanepid. 

Stwierdził także, iż ma prawo  zabronienia wstępu na prywatną działkę przez 

trawnik nad Zalewem, ponieważ każda działka ma  swoje dojście. 

Zapewnił, iż będzie egzekwował przestrzeganie zasad oraz utrzymanie porządku 

nad Zalewem i nie pozwoli na to, żeby pojedyncze osoby psuły opinie o 

funkcjonowaniu Zalewu i o Kałuszynie.  Podkreślił, że opinia o funkcjonowaniu 

Zalewu jest bardzo dobra. 

W sprawie wymiany rur wodociągowych w Małych Mroczkach podał, że w 

związku ze wzrostem  kosztów na przebudowie stacji uzdatniania wody W 

Garczynie, wymiana rur wodociągowych w Falbogach i Małych Mroczkach 

przesunięta została na rok następny. 

W sprawie naprawy obniżonych studzienek kanalizacyjnych  Pan Burmistrz 

podał, że  firmy wykonujące tego typu naprawy są bardzo drogie. 
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W związku z tym, po dokonaniu szczegółowego przeglądu i ustaleniu wszystkich 

potrzeb w tym zakresie, wystąpi potrzeba wydzielenia środków na wykonanie 

tych napraw i wówczas pozyskanie specjalistycznej firmy, które wykona te prace. 

Podał, iż przewiduje, że powyższe naprawy wykonane zostaną w miesiącu 

sierpniu br. 

W sprawie usunięcia karp po wyciętych drzewach przy  drodze do wsi Majdan 

podał, że już  raz występował o usunięcie karp do osoby, która wycięła drzewa. 

Zapewnił, iż sprawdzi jakie były   uzgodnienia zawarte w protokole  na wycinkę 

w/w drzew.  

W sprawie  chodnika w ul. Warszawskiej prowadził rozmowy z  GDDKiA. 

Poinformował, że opracowany jest  wstępny projekt  zagospodarowania zieleni 

ulicy Warszawskiej. Planowane jest zwiększenie ilości zieleni przy tej ulicy. 

Zapewnił, że  wróci do tej sprawy. 

W sprawie uchwalenia dodatkowych uprawnień  wynikających z Karty Dużej 

Rodziny stwierdził, iż do sprawy tej należy wrócić. Przypomniał, że już wcześniej 

zgłaszana była propozycja  zróżnicowania opłat za oddawanie śmieci  w 

rodzinach wieloosobowych. 

 

 Pani Stanisława Kiełbasa –Sołtys wsi Gołębiówka prosiła o przekazanie 

Dyrektorowi ZDP w Mińsku Maz. podziękowań za wyremontowanie drogi po 

Groszki – Gołębiówka. Jednocześnie zwróciła się z prośbą o uporządkowanie 

poboczy tej drogi.  

 

 Pan Burmistrz – podał, że wyremontowanie drogi powiatowej od ulicy 

Bohaterów Września w kierunki wsi Milew i droga od Groszk do Gołębiówki , to 

jest pierwszy etap remontowanych dróg powiatowych na terenie naszej gminy. 

Na  przebudowę mostu w Gołębiówce opracowana jest dokumentacja i 

planowany do remontu dalszy odcinek drogi w kierunku Skrudy. 

 

 Pani Barbara Dmowska – zapytała, czy prawdą jest, że działka prywatna 

nad Zalewem , na której prowadzona jest działalność,  ma być odgrodzona 

drewnianym płatem od terenu Zalewu. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że informacje taką słyszy po raz pierwszy. 

Stwierdził, iż nie planuje nikogo odgradzać. Jeżeli  wykonywane byłoby  

ogrodzenie Zalewu, to nie drewnianym płotem, ponieważ byłoby to bardzo 

drogie. Wykonanie ogrodzenia byłoby po to, żeby uszczelnić nielegalne 

wchodzenie na teren Zalewu bez ponoszenia opłat. Bywa tak, że osoby znajdujące 

się na plaży  skrywają się w  pobliskich  krzakach, spożywają alkohol i ponownie 

wracają na plażę. W związku z tym rozwiązanie takie żeby siatką odgrodzić 
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tereny prywatne od terenu Zalewu brane było pod uwagę. Na razie odstąpiono od 

tego pomysłu – podał Pan Burmistrz. 

 

 Pani Anna Kopczyńska – mieszkanka Kałuszyna zapytała, w jakim 

terminie powstanie inwestycja na Starym Rynku, na którą Rada  przekazała teren. 

 

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że projekt techniczny na te inwestycję ma 

być opracowany do końca br. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę , wstępne 

roboty mogą rozpoczęte być już w przyszłym roku. 

 

 Pani Anna Kopczyńska – zapytała, czy lokalizacja tej inwestycji na 

terenie Starego Rynku, to najlepsza lokalizacja. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że powyższa lokalizacja uzgodniona została z 

radnymi. 

 

Ad.pkt 8. 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął XLI obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

/-/Janusz Kazimierz Pełka 

 

 

 
Protokołowała: 

D.Rosołowska 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 


