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Protokół nr XV/2016 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 29 lutego 2016 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady  rozpoczęto o godz. 11,oo. 

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

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

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

– Skarbnik i p. Mariola Dróżdż – z-ca Skarbnika. 

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Bożena Raciborska – Dyrektor Żłobka w 

Kałuszynie, p. Agnieszka Gałązka – Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie, p. 

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

Renata Roguska – Dyrektor Przedszkola w Kałuszynie, p. Anna Andrzejkiewicz 

-  Dyrektor Biblioteki w Kałuszynie, p. Marek Pachnik – Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Kałuszynie , p. Dariusz Winnik – Dyrektor Zakładu Gospodarki 

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

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

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

Szymony, Wąsy, Wity, Wólka Kałuska, Zimnowoda , Żebrówka i p. Tadeusz 

Milewski -mieszkaniec miasta Kałuszyn. 

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.pt 2. 

 Następnie Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają inne 

propozycje  do przesłanego porządku dzisiejszych obrad. 

 

 Pani Władysława Mirosz – radna z miasta Kałuszyn  nawiązała do 

przesłanych projektów uchwał dotyczących udzielenia bonifikaty od ceny zakupu 

lokalu komunalnego i  wnioskowała zdjęcie z porządku obrad tych uchwał. 

Proponowała ponadto   podjęcie uchwały , która  zawierałaby regulamin i ogólne 

zasady sprzedaży lokali komunalnych oraz ujednoliconą wysokość bonifikaty, 

jeśli  podjęcie takiej uchwały byłoby zgodne z obowiązującymi przepisani 

prawnymi. 
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 Pan Burmistrz – wyjaśnił, iż  czym innym jest  program   gospodarowania 

zasobami lokalowymi  i czym innym jest ustalenie wysokości bonifikaty od ceny 

zakupu lokalu komunalnego. Wnioski  o udzielenie bonifikaty rozpatrywane są  

oddzielnie, ponieważ  zależy to od wielu czynników, między innymi od wkładu 

własnego lokatora w remont lokalu. W związku z tym ujednolicenie wysokości 

bonifikaty dla wszystkich  chcących wykupić lokal komunalny, byłoby 

niewłaściwe.  

Ponadto Pan Burmistrz przypomniał, że na posiedzeniach wszystkich  stałych 

komisji Rady  przedstawiane były projekty uchwał w tej sprawie . Radni  znają 

lokale proponowane do udzielenia bonifikaty od ceny ich zakupu i każdy radny 

na posiedzeniu komisji wypowiedział się w sprawie wysokości bonifikaty. Przed 

głosowaniem poszczególnych uchwał w sprawie wysokości bonifikaty 

poinformuje , o  wynikach głosowania  każdej  komisji – podał Pan Burmistrz. 

 

 Pani Henryka Śledziewska – radna ze wsi Wąsy podała, że lokatorzy 

lokali komunalnych, którzy we własnym zakresie remontowali zajmowane lokale, 

to obecnie rzeczoznawca sporządzając wycenę , lokale te wycenił  drożej, niż te 

lokale, o które lokatorzy nie dbali i nie remontowali. 

 

 Pan Burmistrz – przypomniał, że na posiedzeniach komisji podczas 

przedstawiania projektów uchwał  w sprawie udzielenia wysokości  bonifikaty  

podawana była informacja, o wysokości poniesionych kosztów remontu 

zajmowanych lokali. 

Ponadto Pan Burmistrz stwierdził, że jeśli radni uznają, że posiadają za mało 

informacji o lokalach proponowanych do udzielenia bonifikaty, to  mogą zdjąć z 

dzisiejszego porządku obrad podjęcie tych uchwał. Natomiast nie można podjąć 

uchwały ustalającej  jednakową wysokość bonifikaty dla każdego lokalu. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – 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  z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz realizacji 

    uchwał Rady Miejskiej. 

5. Informacja o pracy stałych komisji Rady w roku 2015. 

6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

   zwierząt. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 
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 Zmiany  w budżecie  Gminy na 2016 rok 

 Ustalenia na  2016  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 

 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok 

 Udzielenia  bonifikaty od sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu 

mieszkalnego wraz z  udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej – ulica  

Warszawska 59/5 

 Udzielenia bonifikaty od sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu 

mieszkalnego wraz z  udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej – ul. 

Trzcianka 54 

 Udzielenia bonifikaty od sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu 

mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej – ul. 

Warszawska  32 

 Udzielenia bonifikaty od sprzedaży dotychczasowemu  najemcy lokalu 

mieszkalnego  wraz z udziałem w gruncie  i nieruchomości wspólnej – ul. 

Warszawska 29 

 Wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie / 

skargi p. Janiny Rosołowskiej/ 

 Wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie / 

skarga p. Barbary Boruc/ 

8. Przyjęcie protokołu nr XIII/2015  i nr XIV/2016 z poprzednich obrad Rady 

    Miejskiej. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zamkniecie obrad. 

 

W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad przyjęty został 

jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

 

Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Burmistrz – przedstawił informacje o działalności w  okresie 

międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej – treść informacji w 

załączeniu. 
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 Pani Marianna Śledziewska – radna ze wsi  Olszewice przypomniała, że 

p. Orzełowska – członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego  jest za tym, żeby 

nasza gmina w zakresie gospodarki odpadami ,  przyłączona została do regionu 

ostrołęcko-siedleckiego, co łączy się z Wojewódzkim Planem Gospodarki 

Odpadami i składowiskiem odpadów w Gminie Mrozy. Jednocześnie 

poinformowała, że w artykule  umieszczonym w Tygodniku Siedleckim  P. 

Struzik – Marszałek  Województwa Mazowieckiego, na pytanie redaktora, czy 

jest takiego zdania jak p. Orzełowska stwierdził, że jest takiego zdania „ale”, które 

jest od niego niezależne i, że  rozstrzygnięcie tej sprawy potrwa nawet do miesiąca 

czerwca br. 

Pani Śledziewska stwierdziła, iż  na  przykładzie rekultywacji wyrobiska po 

żwirowi w okolicy wsi Olszewice, nie ufa tym obietnicom. 

Podała, że p. Janowi Możdżonkowi zezwolenie na  wywożenie odpadów do 

wyrobiska w  okolicy wsi Olszewice  skończyło się na początku stycznia 2016 

roku, lecz  odpady wywożone są dotychczas. Stwierdziła, iż wszystkie 

odpowiedzialne Urzędy za taki stan są bezradne wobec tej sytuacji. Wszyscy 

wiedzą, że do w/w wyrobiska składowane są  niedozwolone odpady. 

 

 Pani Anna Jackowicz – sołtys wsi Leonów nawiązując do informacji 

Burmistrza  dotyczącej szczepienia dziewcząt zapytała, o jakie szczepienia 

chodzi. 

 

 Pan Burmistrz -  wyjaśnił, że  proponowane szczepienie dziewcząt, to  jest 

szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy. 

Ustosunkowując się do wypowiedzi radnej p. Marianny Śledziewskiej podał, że  

przekazuje tylko te informacje, które uzyska z Urzędu Marszałkowskiego. Na 

dzień dzisiejszy nie ma podstaw na to, żeby podważać stwierdzenia członków  

Zarządu Urzędu Marszałkowskiego. Stwierdził także, iż nie zwalnia to nas z  tego, 

żeby być czujnym w tej sprawie. Podał, iż wypracowane stanowisko i podane na 

Zarząd nie oznacza, że przyjęte zostanie w takiej wersji.  Dopóki nie będzie 

zatwierdzonego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, nie ma pewności 

w jakiej wersji zostanie on przyjęty.  

W sprawie  rekultywacji wyrobiska w okolicy wsi Olszewice poinformował , że 

obecnie poprawiana jest organizacja ruchu na drodze prowadzącej do  wyrobiska 

polegająca na ujęciu wszystkich dróg dojazdowych do wyrobiska, celem 

wprowadzenia ograniczenia tonażu pojazdów poruszających się tymi  drogami.  

Ponadto poinformował, że pracownik Urzędu wspólnie z  policją dokonali  pięć 

kontroli samochodów jadących drogą między innymi do w/w wysypiska. W 

wyniku kontroli okazało się, że samochody te nie jadą do wysypiska, na które 

odpady wywozi p. Możdżonek. Pan Burmistrz zapewnił,  że do czasu ustawienia 
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znaków ograniczających  dopuszczalny tonaż pojazdów poruszających się tą 

drogą, policja prowadziła będzie patrole.  

Podał  także, że  jaki będzie efekt  ponownego  wydania pozwolenia p. 

Możdżonkowi  na  składowanie odpadów w wyrobisku po żwirowni w okolicy 

wsi Olszewice obecnie nie wie, lecz po spotkaniu jakie miało miejsce w naszym 

Urzędzie , w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, 

Starostwa w Mińsku Maz. i WIOŚ ,należy przypuszczać, że zezwolenie zostanie 

wydane.  Poinformował także, że do 15 marca br. projekt organizacji ruchu na 

drodze do wyrobiska powinien posiadać już uzgodniony.  

 

 Pani Marianna Śledziewska – zapytała, czy  Pan Burmistrz wie coś w 

sprawie rozpatrzenia przez SKO  odwołania P. Możdżonka od decyzji Urzędu 

Wojewódzkiego nakładającej na niego kary za składowanie odpadów w 

wyrobisku  w okolicy wsi Olszewice.  

 

 Pan Burmistrz – podał, iż nie posiada żadnej informacji w powyższej 

sprawie.  

 

 Pani Marianna Śledziewska – stwierdziła, iż Urząd Marszałkowski oraz 

Starostwo w Mińsku Mazowieckim  wiedzą , o procederze składowania 

niedozwolonych odpadów w wyrobisku po żwirowni w okolicy wsi Olszewice i 

nie podejmują działań , celem zaprzestania tego procederu. W związku z tym 

sytuacja taka jest dla niej nie zrozumiała.  

 

 Pani Elżbieta Gójska – radna z miasta Kałuszyn zapytała, ile osób zostanie 

zatrudnionych do obsługi programu „500+” i w jaki  sposób będzie nabór 

pracowników . 

 

 Pan Burmistrz – podał, że  otrzymamy finansowanie na 1,5 etatu.  Jeśli 

okaże się, że  jest większa liczba dzieci, które korzystać będą z programu „500+”, 

wówczas zatrudnienie zostanie zwiększone. Nabór pracowników będzie na 

obowiązujących zasadach tj. np. takich jak do żłobka.  

 

 Pani Chybicka Grażyna – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kałuszynie poinformowała, że od 1 kwietnia br. można składać wnioski  o środki 

z  programu „500+”. Wniosek można pobrać ze strony internetowej OPS w 

Kałuszynie. Wnioski można składać w terminie do czerwca włącznie. Środki 

wypłacane będą z wyrównaniem od miesiąca kwietnia.  Wnioski złożone  po tym 

terminie załatwiane będą na bieżąco, bez wyrównywania  wypłaty wstecz. 
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 Pani Marianna Wocial – radna z miasta Kałuszyn zapytała, czy  

wystarczające będą warunki lokalowe OPS, po wprowadzeniu programu „500+”. 

  

 Pani Grażyna Chybicka – stwierdziła, że   OPS będzie starał się wywiązać 

z nowego zadania   i sądzi, że warunki lokalowe będą wystarczające także przy 

realizacji programu „500+”. 

 

 Pani Władysława Mirosz – podała, że mieszkańcy pytają , czy powstanie 

wysypisko  odpadów w gminie Mrozy. Poinformowała także, iż mieszkańcy 

deklarują chęć złożenia protestu przeciwko lokalizacji wysypiska odpadów w 

Gminie Mrozy, na terenie sąsiadującym z terenem naszej gminy. Prosiła, aby 

radni  byli  na bieżąco informowani  w powyższej sprawie , żeby mogli 

przekazywać informacje mieszkańcom.  

 

 Pan Burmistrz –podał, że  p. Marianna Śledziewska , jako radna i sołtys 

wsi Olszewice,  jest w stałym kontakcie z Urzędem i ma  dostęp do wszystkich 

dokumentów  jakie wpływają do Urzędu , związanych z  planowanym 

składowiskiem odpadów na terenie gminy Mrozy. Jeśli  inni radni są 

zainteresowani  wglądem do tych informacji, to mogą się także z nimi zapoznać. 

Pan Burmistrz ponowie podkreślił , iż jest w stałym kontakcie z p. Orzełowską, 

lecz obecnie trudno przesądzić  jakie będzie rozwiązanie sprawy. Stwierdził 

także, iż podejmowanie radykalnych działań wskazane jest wówczas, jeśli 

okazałoby się, że  nasza gmina przypisana jest do regionu centralnego. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pani Elżbieta Stryczyńska – radna z miasta Kałuszyn wnioskowała 

przekazanie pisemnych informacji o pracy stałych komisji Rady za 2015 rok  do 

protokołu , bez ich odczytywania. 

 

Wniosek przyjęto jednogłośnie w obecności 15 radnych.  

 

Ad.pkt 6. 

 Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn  na rok 2016 

podał, że  program taki  uchwalany jest corocznie . Celem programu jest 

zapewnienie w maksymalny sposób opieki nad zwierzętami. Obecnie 

przedstawiany projekt programu w stosunku do programu  roku 2015 zawiera 

zmiany w zakresie podmiotu , który będzie odławiał  bezdomne zwierzęta. 

Program został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii . 
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Konsultowany był z Pogotowiem dla zwierząt w Warszawie oraz z Kołami 

Łowieckimi. Obecnie podmiot , który odławiał będzie bezdomne zwierzęta to 

firma Burakowska Grażyna  Jadwiga  Biała Piska . Warunki i terminy  odławiania  

oraz odbioru zwierząt nie uległy zmianie. W  przedstawianym programie  na w/w 

cel  proponuje się kwotę w wysokości  20.000,00 zł, w tym 15.000,oo zł na 

odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku, 3.000,00 zł na 

sterylizację, na usypianie ślepych miotów 1.000,00 zł i na opiekę nad kotami 

wolno żyjącymi 1.000,00 zł.  W stosunku do programu na rok 2015 w obecnie 

przedstawianym projekcie, rozszerzony jest zapis dotyczący kotów 

wolnożyjących.   

 

 Pani Gójska Elżbieta – nawiązując do skargi p. Janiny Rosołowskiej  

dotyczącej opieki nad kotami wolno żyjącymi stwierdziła, iż  w świetle 

proponowanej uchwały  można  rozumieć, że w/w może otrzymać  środki na 

dokarmianie kotów. 

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, że w momencie kiedy wystąpi  konieczność  

dokarmiania kotów, to  dokarmianie wykonywał będzie  Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Kałuszynie. 

 

 Pani Elżbieta Gójska –  zapytała, czy w programie nie należałoby ściśle 

określić , kto otrzyma środki na opiekę nad kotami  wolnożyjącymi  oraz określić,  

na czym ma  polegać  ta opieka. 

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, iż w proponowanym programie nie określa się  

jak praktycznie wyglądała będzie opieka nad zwierzętami  bezdomnymi. 

Podkreślił także, że prywatnym osobom nie będą przydzielane środki z 

przeznaczeniem na dokarmianie  zwierząt  bezdomnych  i kotów wolnożyjących. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – stwierdził, iż odpowiedź na pytanie radnej 

p. Elżbiety Gójskiej zawarta jest w § 5 ust. 1 i 2 proponowanego programu i 

odczytał jego treść. 

 

 Pan Mroczek Zygmunt – Sołtys wsi Mroczki  zapytał, jakie będzie 

rozwiązanie  znanego od dawna problemu psów we wsi Mroczki. Poinformował, 

że ZGK ogrodził posesje właściciela psów. Obecnie psy nie wychodzą na drogę, 

a wychodzą do lasu ,  drugą stroną posesji.  Psy nie są szczepione. Pogryzły już 

jedną osobę. W związku z tym istnieje obawa, że psy mogą pogryźć więcej osób. 

Ktoś przywozi bardzo cuchnąca karmę  tym psom. Właściciel psów  karmę tą 

stosuje także jako opał.  Stwarza to dużą  uciążliwość dla sąsiadów.  
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Pan Sołtys stwierdził, iż  powyższy problem istnieje od wielu lat i pogłębia się.  

 

 Pan Burmistrz – podał, że ogrodzenie posesji właściciela psów  

spowodowało , że psy nie wychodzą na drogę i mieszkańcy czują się bezpiecznie. 

Ponadto poinformował, że skierowane zostało pismo do Lekarza Wet. w sprawie  

sprawdzenia szczepienia psów oraz ich stanu  higienicznego. Odpowiedź jest 

taka, że psy są zaniedbane.  Natomiast wcześniejsze pisma w tej sprawie były 

takie, że psy są w dobrej formie i zadbane. Obecna odpowiedź upoważnia do tego, 

że psy można odebrać i przekazać do schroniska. Koszt  odłowienia jednego psa 

to kwota 1.700,00 zł. Mieszkaniec wsi Mroczki  posiada prawdopodobnie ok. 30 

psów. W związku z tym koszt odebrania psów to koszt w granicach ok. 50.000,00 

zł. Rozważana jest możliwość sterylizacji suczek za zgodą właściciela psów, 

celem ograniczenia powiększania się stada. 

Pan Burmistrz podkreślił, że rozwiązanie problemu psów we wsi Mroczki jest 

trudnym problemem. Zgodnie z obowiązującym prawem, w zasadzie  psy można 

tylko odebrać i przekazać do schroniska. 

 

 Pan Mroczek Waldemar – radny ze wsi Mroczki zgłosił, że w rejonie 

kapliczki we wsi Mroczki zawsze przebywa jeden pies. Jest groźny. Wyrządza 

także szkody w obejściach gospodarskich.  

 

 Pan Burmistrz – podał, że pies ten zostanie odłowiony. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XV/92/2016 w sprawie  

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na rok 2016  - treść uchwały w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pan Przewodniczący Rady – zaproponował, aby Pani Skarbnik łącznie 

przedstawiła proponowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i 

proponowane zmiany w budżecie gminy na 2016 rok. 

 

 Pani Skarbnik – przedstawiła następujące autopoprawki do przesłanego 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Podała, że  w 

okresie od czasu wysłania radnym projektu uchwały wpłynęła decyzja   

przyznająca środki na  realizację programu „500+”. W tym okresie Dyrektor 
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Przedszkola zawarł  umowę grantową na  kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na 

naukę języka angielskiego w przedszkolu, która zrealizowana będzie w miesiącu 

marcu br. W związku z tym proponuje się wprowadzenie autopoprawek do 

przesłanego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.  

Następnie przekazała radnym nowy projekt uchwały  uwzgledniający 

proponowane autopoprawki tj. w §1 pkt 1 obecnie będzie kwota 8.249 ,00zł , w 

§2 w miejsce kwoty 82,00 zł wprowadzamy kwotę 3.179.792,00 zł  na realizację 

programu „500+”, w §3 po stronie zwiększa się plan wydatków  kwotę 150.138,88 

zastępuje się kwotą 308.392,79 zł , zmniejsza się plan wydatków i w miejsce 

kwoty 143.689,88 zł wprowadza się kwotę  300143, 79 zł , w §4 zwiększa się  

plan wydatków zadań zleconych  o kwotę 3.179.792,00 zł łącznie z programem 

„500+”. Kwota 1.800,00 zł jest to grant przyznany z Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności przyznany na zakup pomocy i naukę języka angielskiego w 

przedszkolu oraz program rządowy „rodzina 500+”. 

Pozostałe zapisy przesłanego projektu uchwały nie ulegają zmianie. 

Następnie przedstawiła proponowane zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych 

tj. w zapisie przebudowa dworca PKS proponuje się zmniejszenie środków na to 

zadanie o kwotę 120.000,00 zł , pozostanie kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem 

na opracowanie dokumentacji na przebudowę dworca. W ramach tych 120.000,00 

zł proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn.” przebudowa ,rozbudowa , 

nadbudowa z lokalami mieszkalnymi  i zmianą sposobu  użytkowania budynku 

po byłej Aptece i przeznaczyć kwotę 60.000,00 zł na ten cel  oraz wprowadzenie 

zadania pn.”opracowanie folderu na 25 lat samorządu oraz monografii Kałuszyna 

z okazji 600-lecia Kałuszyna i przeznaczenie na tern cel kwoty 70.000,00 zł. w 

tym 10.000, środki pochodzące z oszczędności dodatkowego  wynagrodzenia 

osobowego pracowników administracji samorządowej. 

W §6  proponuje się zapis o treści  „zapis §9 ust.6 uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Kałuszyn na 2016 r. otrzymuje brzmienie” Przekazania 

upoważnień kierownikom jednostek  do dokonywania przeniesień  w planie 

wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z 

wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy”. 

Otrzymane środki na realizacje programu „rodzina 500+” przeznaczone są w 

całości na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej. Kwota 3.116.116,00 zł 

przeznaczona jest na wypłatę świadczeń . Natomiast kwota ponad 68.000,oo zł 

przeznaczona jest na utworzenie stanowiska pracy i zatrudnienie do obsługi w/w 

programu. Proponowane zmiany w zakresie wydatków własnych  dotyczą zmian 

w wydatkach bieżących zabezpieczając środki do obecnie występujących sytuacji 

np. przeniesienie środków w szkole podstawowej na oddziały  przedszkolne, 

zmniejszenie wydatków w rozdziale 801 01 na zabezpieczenie w rozdziale 801 

03. Taka  sama sytuacja występuje w żłobku. W związku z tym , że jedna z 
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pracownic zmieniła formę zatrudnienia w żłobku , należy zabezpieczyć środki na 

wynagrodzenia bezosobowe. Ponadto niewielkie zmiany proponuje się w 

wydatkach bieżących środków  w dziale  kultura fizyczna. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – zapytała, jakiego okresu dotyczą środki  na 

program „rodzina 500+”. 

 

 Pani Skarbnik – podała, że  otrzymane środki na realizację w/w programu 

dotyczą roku 2016. 

Następnie podała, iż  w związku z proponowanymi zmianami w budżecie gminy 

, proponuje się wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2016-2023 , celem doprowadzenia do zgodności zapisów  WPF z budżetem. 

Proponowane zmiany dotyczą tylko załącznika nr 1 pozycji  dochody ogółem z 

podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – radny z miasta Kałuszyn nawiązał do 

proponowanych środków w wysokości 70.000,.00 zł z przeznaczeniem na  

opracowanie  folderu Kałuszyna i zapytał, czy opracowanie to będzie tyle 

kosztowało i kto  wykonywał będzie te prace.  

 

 Pan Burmistrz – podał, że opracowanie folderu  będzie kosztowało ok. 

9.000,00 – 10.000,00 zł. Główny koszt , to opracowanie monografii. Monografie 

wykonują osoby z tytułami. Opracowanie takie wykonuje sią raz  na wiele lat. 

Opracowanie zawierać będzie okres od pierwszych wzmianek o Kałuszynie do 

czasów obecnych. Opracowania zbiorczego historii Kałuszyna dotychczas nie 

wykonywano. W związku z tym z okazji 600-lecia Kałuszyna , celowym jest 

wykonanie monografii. 

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że  do opracowania monografii powołany 

jest zespół  - Rada Naukowa która koordynuje  pracami. Szefem  tej Rady jest  

profesor Tadeusz Krawczak, który społecznie pełni te funkcję. Z Urzędu 

współpracuje z zespołem Pan Sekretarz. Opracowanie liczyć będzie ok. 600 stron. 

Część egzemplarzy przeznaczona będzie do sprzedaży. W związku z tym część 

kosztów się zwróci. Opracowanie  trzeba będzie przekazać do Szkół, Biblioteki , 

Domu Kultury czy innych instytucji centralnych. Wykonawcy monografii także  

otrzymają  wydanie. Według wstępnych wyliczeń  opracowanie monografii 

kosztować będzie  ok. 60.000,00 zł.  

 

 Pani Władysława Mirosz – nawiązując do proponowanych środków  z 

przeznaczeniem na  opracowanie dokumentacji na przebudowę, rozbudowę, 

nadbudowę z lokalami mieszkalnymi oraz zmianę przeznaczenia  użytkowania 
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budynku   po byłej Aptece zapytała, w sprawie  lokali mieszkalnych w tym 

budynku. 

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, iż tytuł  tego zadania dostosowany jest do 

możliwości złożenia  wniosku o pozyskanie środków na ocieplenie tego budynku. 

 

 Pani Władysława Mirosz – zapytała w sprawie wpisanych do budżetu 

zadań inwestycyjnych związanych z LIDLEM . 

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, że jeśli nie występuje do Rady o  wykreślenie 

z budżetu tych zadań, to oznacza , że  rozmowy z LIDLEM idą w dobrym 

kierunku. Zapewnił, że jeśli będzie finał rozmów , to  bez zwłoki poinformuje o 

tym radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr  XV/93/2016 w sprawie  

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 – treść uchwały w 

załączeniu.  

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XV/94/2016 w sprawie  

zmian w budżecie gminy 2016 t. – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady zarządził  10 min. przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady.  

 

 Pani Z-ca Burmistrza – podała, iż  podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

na rok 2016 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 wynika z Karty 

Nauczyciela i Rozporządzenia Ministra Oświaty. Zgodnie z powyższymi 

dokumentami organ prowadzący obowiązany jest do wyodrębnienia środków w 

wysokości 1%  planowanych rocznych środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli  na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Formy doskonalenia zawarte w przesłanym projekcie uchwały wskazane zostały 
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przez dyrektorów placówek oświatowych.  Następnie  odczytała zapisy w 

projekcie uchwały w tym zakresie. Poinformowała także, że załącznikiem do 

projektu uchwały jest wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wnioski  należy składać do dyrektorów 

placówek. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XV/95/2016 w sprawie 

ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności 

i formy kształcenia , na które dofinansowanie może być przyznane- treść uchwały 

w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza – podała, że Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani  

uchwalany jest corocznie. Budżet na realizację w/w programu uchwalony został 

przez Radę łącznie z budżetem gminy na 2016 rok. Środki na realizację programu 

pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 

wykorzystane mogą być tylko na realizacje powyższego programu. 

Następnie odczytała cele i założenia zawarte w programie. Program realizowany 

jest poprzez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Pracami Komisji kieruje pracownik Urzędu  w wymiarze ½ etatu. 

Wynagrodzenie tego pracownika  finansowane jest ze środków w/w programu. 

Komisja współpracuje ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi gminy. 

  

 Pani Władysława Mirosz – nawiązała do informacji zawartej w 

otrzymanym GPPiRPA na 2016 rok podającej, że ¾ uczniów ocenia, iż 

gimnazjaliści mają dostęp do napojów alkoholowych i zapytała, czy 

podejmowane były jakieś działania  mające na celu  wyeliminowanie tego 

zjawiska. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza – stwierdziła, że  działania w zakresie ograniczenia 

dostępności alkoholu  spoczywają głównie na sprzedawcach napojów 

alkoholowych poprzez  przestrzeganie zakazu sprzedaży tych napojów osobom 

nieletnim i nietrzeźwym. 

Podała także, iż powyższa diagnoza  przeprowadzana jest corocznie przy 

opracowywaniu programu na następny rok.  
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Ponadto poinformowała, że po przeprowadzeniu  powyższej diagnozy  

prowadzone były rozmowy z dyrektorami szkól, ponieważ wyniki 

przeprowadzonej ankiety są niepokojące. Podkreśliła także, iż wyniki ankiety nie 

w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Podała, że dotychczas nie stwierdzono  

niewłaściwych zachowań młodzieży szkolnej, która byłaby pod wpływem 

alkoholu. Kontrolowanie  zasad przestrzegania sprzedaży napojów alkoholowych  

ma w swoim programie działania GKPiRPA. Wyniki pracy komisji w tym 

zakresie podane będą podczas rozpatrywania sprawozdania z działalności komisji 

w roku 2015. 

 

 Pan Marek Pachnik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie i 

jednocześnie członek GKPiRPA poinformował, że  komisja  corocznie dokonuje 

kontroli sklepów  w zakresie zasad przestrzegania sprzedaży napojów 

alkoholowych. Do sklepów  sprzedających napoje alkoholowe dostarczane są 

ulotki  informujące  komu  zakazuje się  sprzedaż  tych napojów i wyrobów 

tytoniowych oraz karach za ich nie przestrzeganie. Stwierdził, iż głównie rodzice 

powinni zwracać uwagę na zachowanie swoich dzieci.  

 

 Pan Bogusław Michalczyk – radny ze wsi Garczyn Duży i jednocześnie 

sołtys tej wsi zapytał, jaką kwotą dysponuje GKPiRPA w 2016 roku. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza – podała, że fundusz   GKPiRPA na rok 2016 

wynosi 120.000,00 zł  i 5.000,00 na przeciwdziałanie narkomanii. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XV/96/2016 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok – treść uchwały 

w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że następne proponowane cztery projekty uchwał  

dotyczą  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zakupu lokalu 

komunalnego wraz z udziałem w gruncie. Przypomniał , że  wcześniejszą uchwałą 

Rady proponowane do udzielenia  bonifikaty lokale komunalne, zostały 

przeznaczone do sprzedaży. Następnie wykonana została wycena tych lokali i 

obecnie ich najemcy występują o udzielenie bonifikaty od wyceny przy ich 

wykupie.  
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Pan Burmistrz przedstawił wycenę proponowanych  lokali  do udzielenia 

bonifikaty tj.: 

 Lokal nr 5  przy ul. Warszawskiej 59 – wycena lokalu 27.580,00 zł ,w tym 

2.910,00 udział w gruncie 

 Lokal  nr 7 przy ul. Trzcianka54 – wycena lokalu 39.640,00 zł, w tym 

10.510 udział w gruncie 

 Lokal przy ul. Warszawskiej 29 – wycena  lokalu 42.890,00 zł , w tym 

8.690,00 zł udział w gruncie 

 Lokal nr 3 przy ul. Warszawskiej 32 – wycena 43.440,00 zł , w tym 

6.690,00  udział w gruncie 6.690,00 zł.  

Następnie  poinformował, że  powyższe projekty uchwał omawiane były na 

posiedzeniach wszystkich stałych komisji Rady.   

Komisja Rolnictwa i Gospodarki, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego i Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych  4 głosami 

były za udzieleniem bonifikaty w wysokości 50% i 2 głosami za bonifikatą w 

wysokości 70%. 

Komisja  Rewizyjna jednogłośnie wypowiedziała się za udzieleniem bonifikaty 

w wysokości 50%, a Komisja Budżetu i Finansów 2 głosami była za udzieleniem 

bonifikaty w wysokości 50% i 4 głosami za udzieleniem bonifikaty w wysokości 

70%. Projekty uchwał  przesłane  zostały radnym bez wstawiania propozycji 

wysokości bonifikaty i zaproponował  przyjęcie bonifikaty w wysokości 50%, 

ponieważ większość radnych na posiedzeniach komisji wypowiedziała się za taka 

wysokością. Podał, że jeśli radni mają inne propozycje, to prosił , o ich zgłaszanie,  

a następnie  zgłoszone propozycje zostaną  poddane pod głosowanie.  

 

 Pan Bogusław Michalczyk – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i 

Gospodarki poinformował, że tak jak Pan Burmistrz informował, Komisja 

Rolnictwa i Gospodarki większością głosów wypowiedziała się za udzieleniem  

bonifikaty w wysokości 50% i  nadal podtrzymuje swoja propozycję.  Przyjmując  

wysokość proponowanej bonifikaty, to najdroższe mieszkanie kosztować będzie  

24.000,00 zł. W porównaniu do  ceny mieszkań w TOPAZ jest to znacznie taniej 

– stwierdził radny p. Michalczyk. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – proponował  bonifikatę w wysokości 

70%.  Nie zgodził się z wypowiedzią  radnego p. Michalczyka  w zakresie 

porównania lokali proponowanych do udzielenia bonifikaty z lokalami w 

TOPAZ, ponieważ lokale w TOPAZ są lokalami nowymi. Był zdania, że sprzedaż 

w/w lokali będzie korzystnym rozwiązaniem dla gminy. 
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 Pani Henryka Śledziewska – poparła propozycję radnego p. 

Strupiechowskiego w zakresie udzielenia bonifikaty w wysokości 70%. 

Innych propozycji nie zgłoszono. 

  

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę w sprawie  wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty od wyceny nieruchomości  / lokal nr 5 przy ul. 

Warszawskiej 59 z proponowaną bonifikatą w wysokości 70% - projekt uchwały 

w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym  za przyjęciem uchwały głosowało 3 osoby, 12 głosowało 

przeciw. 

Uchwała nie została przyjęta. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XV/97/2016  w sprawie  

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości  / lokal nr 5 

przy ul. Warszawskiej59/ z proponowaną bonifikatą w wysokości 50% - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu   jawnym za przyjęciem uchwały głosowało  12 osób, 3 osoby 

głosowało przeciw. 

Uchwała przyjęta została  12 głosami , przy 3 głosach przeciw. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości  / lokal nr 7 przy ul. 

Trzcianka 54 z proponowaną bonifikatą  w wysokości 70%/ - projekt uchwały w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 3 osoby, 12 osób 

głosowało przeciw. 

Uchwała nie została przyjęta. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XV/98/2016 w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  od ceny nieruchomości /lokal nr 7 przy 

ul. Trzcianka 54 z proponowaną bonifikatą w wysokości 50%/ - uchwała w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, 3 osoby 

głosowało przeciw. 

Uchwała została przyjęta 12 głosami, przy 3 głosach  przeciw. 
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 Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości / lokal  nr 3 

przy ul. Warszawskiej 32 z proponowaną bonifikatą w wysokości 70%/ - projekt 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem  uchwały głosowało 3 osoby,  12 osób 

głosowało przeciw. 

Uchwała nie została przyjęta. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XV/99/2016 w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości / lokal nr 3 przy 

ul. Warszawskiej 32 z proponowaną bonifikatą w wysokości  50%/ - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, 3 osoby 

głosowały przeciw. 

Uchwała została przyjęta 12 głosami, przy 3 głosach przeciw. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały  w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości / lokal 

mieszkalny przy ul. Warszawskiej 29  z proponowaną  bonifikatą w wysokości 

70%/ - projekt uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało  3 osoby, 12 osób 

głosowało  przeciw. 

Uchwała nie została przyjęta. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XV/100/2016 w 

sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości  / lokal 

mieszkalny przy ul. Warszawskiej 29 z proponowaną bonifikatą w wysokości 

50%/ - treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, 3 osoby 

wstrzymały się od głosowania. 

Uchwała została przyjęta 12 głosami, przy 3 głosach przeciw. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej przedstawiła wyniki kontroli  skargi p. Janiny Rosołowskiej na 

działanie Burmistrza Kałuszyna na obojętność i bezczynność w  stosunku do 
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bezdomnych zwierząt . Wyniki kontroli  stanowią uzasadnienie do proponowanej 

uchwały  w tej sprawie. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XV/101/2016 w 

sprawie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie- 

treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – przedstawiła wyniki kontroli skargi p. 

Barbary Boruc na działanie Burmistrza Kałuszyna w sprawie drogi gminnej we 

wsi Leonów. Wyniki kontroli stanowią uzasadnienie do proponowanej uchwały 

w powyższej sprawie.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XV/102/2016 w 

sprawie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie – 

treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

Ad.pkt 8. 

 Protokoły Nr XIII/2015 i Nr XIV/2016 z poprzednich obrad Rady Miejskiej 

wyłożone zostały do wglądu. 

 

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

przyjęli protokoły. 

 

Ad.pkt 9. 

 Pani Marianna Śledziewska – nawiązała do wcześniej poruszanej na 

dzisiejszych obradach sprawy  wysypiska śmieci w wyrobisku po żwirowni w 

okolicy wsi Olszewice i zapytała, czy byłoby to możliwe i czy radni oraz sołtysi  

poparliby tę propozycję, żeby w sprawie tej wystosować pismo do  Ministerstwa 

Ochrony Środowiska poparte podpisami mieszkańców. Poinformowała, że pismo  

ona przygotuje, a podpisy zebraliby sołtysi podczas doręczania nakazów 

płatniczych. 

 

 Pan Burmistrz- stwierdził, iż każda inicjatywa  radnych , czy 

mieszkańców  dla dobra  wszystkich jest cenna i należy ją popierać. Proponował 
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nie używanie w piśmie określenia wysypisko śmieci, tylko niewłaściwa 

rekultywacja wyrobiska po żwirowni. Podał także, że Pan Sekretarz udzieli 

pomocy w przygotowaniu  pisma  w powyższej sprawie. Poinformował, że 

skierował pismo do Ministerstwa w sprawie wskazania biegłych , którzy  udziela 

pomocy w sprawie ustalenia kodu  składowanych w wyrobisku śmieci. 

 

 Pani Elżbieta Gójska- podała, iż w imieniu p. Tadeusza Milewskiego, 

który nie mógł  uczestniczyć w dalszej części dzisiejszych obrad, zgłasza wniosek 

aby Rada zainicjowała  powołanie  Społecznego Komitetu przeciwko budowie 

wysypiska odpadów w gminie Mrozy. 

 

 Pan Waldemar Mroczek – radny ze wsi Mroczki  zgłosił , że droga  

powiatowa Milew – Trzebucza obecnie jest nie przejezdna. Stwierdził  także, iż 

oddziaływanie  linii energetycznej 400KW, która przebiega  przez grunty wsi  

Milew i Mroczki,  jest szkodliwe dla mieszkańców.  

Ponadto był zdania, że Pan Burmistrz powinien  podejmować  działania, celem 

wykonania przebudowy w/w drogi. Podkreślił, że  sprawa przebudowy tej drogi 

ciągnie się od wielu lat. 

 

 Pani Henryka Śledziewska – zapytała, czy jest już coś wiadome w sprawie 

remontu dachu na budynku remizy OSP w Wąsach. 

 

 Pani Władysława Mirosz – zgłosiła , że w ulicy Zawoda w okolicy posesji 

p. Grabarczyk Gabrieli jest dziura w jezdni. 

Ponadto zapytała, czy na Konwencie Wójtów i Burmistrzów w dniu 2 lutego br. 

był ktoś obecny z naszej gminy i czy poruszane były sprawy dotyczące naszej 

gminy. 

 

 Pan Burmistrz – podał , że  w powyższym Konwencie uczestniczył Pan 

Sekretarz.  Na tym spotkaniu  omawiane były sprawy oświaty. W spotkaniu 

uczestniczyła Pani Minister Wargocka. 

 

 Pan Sekretarz – poinformował, że na powyższym Konwencie Pani 

Minister Wargocka przedstawiła propozycje związane z reformą oświaty. 

Na temat naszej gminy nie było dyskusji. 

 

 Pani Władysława Mirosz – zgłosiła, że przy ul. Mostowej 8 leżą  butelki. 

 

 Pan Dariusz Winnik – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Kałuszynie  zapewnił, że w/w  teren zostanie uporządkowany.  
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 Pan Bogusław Michalczyk – zapytał, czy Urząd będzie  przygotowywał  

wnioski o pozyskanie dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltanicznej .  

  

 Pan Burmistrz – podał, że każdy  zainteresowany indywidualnie  

występuje z wnioskiem o  pozyskanie dofinansowania. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska – zgłosiła, że na rogu ulicy Kopernika i 

Zamojskiej są dziury w jezdni oraz w ulicy Kopernika przy wyjeździe na ulicę 

Warszawską.  

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – zgłosił, że w ulicy Martyrologii  po 

opadach deszczu zbiera się woda. Zgłosił także, że należy uporządkować teren  

dołów przy cmentarzu od strony posesji p. Gustołka, ponieważ w miejscu tym 

znajduje się  dużo śmieci.  

 

 Pani Marianna Wocial – zapytała, czy właściciel zabudowań 

 dawnego tartaku  przy planowanej drodze od ulicy Warszawskiej do ulicy 

Ogrodowej przy hotelu Ola” będzie zobowiązany do uporządkowania tego terenu. 

Poinformowała , że w miejscu tym w okresie  wiosny i lata zbiera się  trudna 

młodzież i zakłóca  

spokój. 

 

 Pan Burmistrz -  ustosunkowując się do głosów  w dyskusji podał, że 

każda akcja  mieszkańców wspierająca działania Urzędu jest dobrą akcją. 

Nawiązując do wypowiedzi radnej p. Elżbiety Gójskiej zapewnił, że jeśli 

powstanie Społeczny Komitet przeciwko lokalizacji wysypiska odpadów w 

gminie Mrozy , to  Urząd udzieli pomocy organizacyjnej i prawnej w tym  

zakresie. W sprawie tej należy kontaktować się z Panem Sekretarzem. 

W sprawie drogi  powiatowej Milew – Trzebucza  stwierdził, iż  Urząd ze swej 

strony co mógł zrobić w tej sprawie, to zrobił. Proponował, aby na zebranie 

mieszkańców wsi Milew zaprosić przedstawicieli Starostwa i Zarządu Dróg 

Powiatowych. Podał, że  nasze wnioski w  sprawie  tej drogi zostały już 

skierowane. 

Nawiązując do wypowiedzi radnej p. Henryki Śledziewskiej  poinformował, że 

dokonano oględzin dachu remizy OSP w Wąsach . Obecnie  wykonane zostanie 

doraźne zabezpieczenie dachu , żeby nie przeciekał. W dalszej kolejności  

wykonana zostanie dokumentacja na remont dachu oraz wycena wykonania tych 

robót. 

Naprawa  dziur w nawierzchni ulic wykonywana będzie  na bieżąco przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej. 
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Zbierająca się woda w ulicy Martyrologii zostanie odprowadzona. 

Na drogę przy hotelu „Ola” wykonany jest projekt. Budynki po dawnym tartaku 

znajdują się w pasie projektowanej drogi i przeznaczone są do rozbiórki. Kiedy 

realizowana będzie ta droga , obecnie trudno powiedzieć – stwierdził Pan 

Burmistrz. 

 

  Pani Marianna Śledziewska – zwracając się do sołtysów podała, że jeśli 

będą zbierać podpisy, żeby informowali mieszkańców, że zbierane  podpisy są 

przeciwko  niewłaściwej rekultywacji wyrobiska po żwirowni w okolicy wsi 

Olszewice. Ponadto zwróciła się z prośbą do Pana Sekretarza, aby udzielił 

pomocy w zakresie przygotowania  nagłówków list do zbierania podpisów.  

 

Ad.pkt 10. 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął XV obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

 

  

Na tym o godzinie  14,15  obrady zakończono. 
Przewodniczący 

Rady miejskiej 

/-/Janusz Kazimierz Pełka  

 

 
Protokołowała: 

D.Rosołowska 
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