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Protokół Nr XXXIV/2017 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 11 września 2017 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 11,00. 

Obecni według załączonej listy obecności – 14 radnych na ogólny stan Rady 15 

osób 

Nieobecny usprawiedliwiony radny p. Jarosław Broniarek. 

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

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

– Skarbnik. 

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

Mińskiego – członek Zarządu Rady Powiatu i jednocześnie Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Kałuszynie, p. Maria Bartosiak – Dyrektor Gimnazjum w 

Kałuszynie, p. Anna Andrzejkiewicz -  Dyrektor Biblioteki Publicznej w 

Kałuszynie, p. Renata Roguska – Dyrektor Przedszkola Publicznego w 

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

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

Sadoch – Główna Księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, p. 

Agnieszka  Gałązka – Kierownik  SP ZOZ w  Kałuszynie, p, Bożena Raciborska 

– Dyrektor Gminnego Żłobka w Kałuszynie oraz  sołtysi wsi: Abramy, Falbogi, 

Garczyn Mały, Garczyn Duży,  Gołębiówka, Kluki, Leonów , Milew, Mroczki, 

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

Groszki, Szembory, Wąsy, Wity, Wólka Kałuska , Żebrówka i p. Grażyna Gójska, 

p. Stanisława Mroczek, p. Anna Kopczyńska – 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. 

 Następnie poinformował, że Pan Burmistrz wystąpił z wnioskiem o 

wprowadzenie do  porządku obrad proponowanych  uchwał i zwrócił się do 

Burmistrza, o przedstawienie  uzasadnienia w/w wniosku. 
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 Pan Burmistrz – poinformował, że do dzisiejszego porządku obrad 

wnioskuje wprowadzenie trzech uchwał. 

Podał, że w przesłanym porządku obrad ujęta jest uchwała  w sprawie 

zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i w sprawie taryf dla 

zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Komisja Rolnictwa i Gospodarki  Rady Miejskiej jest za tym, żeby w roku 2018  

były nadal dopłaty z budżetu gminy  do m3 wody i m3 ścieków.  

Pan Burmistrz przypomniał, że cena m3 wody i m3 ścieków dla gospodarstw 

domowych od dwóch lat nie była zmieniana, W roku 2017  z budżetu gminy 

ustalona była dopłata do m3 wody  w wysokości 18 gr  i do ścieków  44 gr.  

Komisja Rolnictwa i Gospodarki jest za wprowadzeniem do porządku obrad 

uchwał w sprawie dopłat do m3 wody i do m3 ścieków  także w roku 2018. Jeśli 

obecnie radni zdecydują o wprowadzeniu do porządku obrad  w/w uchwał, to 

przed ich głosowaniem  wyjaśni, dlaczego nie zostały ujęte w przesłanym 

porządku obrad – stwierdził Pan Burmistrz, 

Trzeci projekt uchwały proponowany do wprowadzenia do porządku obrad  jest 

na wniosek inwestora budującego centrum logistyczne i dotyczy wyrażenia zgody  

ustanowienia służebności przesyłu linii 15KV. Poinformował, że dotychczasowa 

linia 15KV, która przebiegała przez  teren LIDLA zamieniona zostanie na linie 

kablową , która w części przebiegać będzie   napowietrznie, a od słupa, który 

będzie na terenie gminnym stanowiącym, drogę gminną   będzie kabel. Żeby 

inwestor mógł ustawić słup na terenie gminnym Rada musi wyrazić zgodę na  

ustanowienie służebności przesyłu.  Uchwała Rady w tej sprawie jest niezbędna 

do podpisania Aktu Notarialnego na ustanowienie bezterminowej służebności.  

Ponadto Pan Burmistrz podkreślił, iż podjęcie w/w uchwały jest zasadnie, 

ponieważ realizacja inwestycji została rozpoczęta. Gmina wykonała już wiele  

inwestycji związanych z budowa centrum logistycznego LIDL.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie  wniosku w 

sprawie  wprowadzenia do porządku obrad punktu podjęcie uchwały w sprawie  

dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i w sprawie dopłat do taryf 

dla zbiorowego odprowadzania ścieków 

 

W głosowaniu jawnym wniosek  przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie  wniosku  w 

sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu podjęcie uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.  
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W głosowaniu jawnym wniosek przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – przedstawił proponowany porządek obrad z 

uwzględnieniem  przyjętych zmian i zrealizowanym już punktem 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. Przyjęcie informacji z realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy 

   Kałuszyn w roku szkolnym 2016/2017. 

6. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 

 zmian w budżecie gminy na 2017 r. 

 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków 

 dopłaty  do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

 dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków 

 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kałuszyn w obszarze A 

 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta  Kałuszyn w obszarze B 

 wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w 

m. Wąsy 

 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 

8. Przyjęcie protokołu nr XXXIII/2017 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad  przyjęty został 

jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Burmistrz – przedstawił informację z działalności w okresie  
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międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej  - treść informacji w 

załączeniu. 

Poinformował także, o podejmowanych działaniach  w celu zabezpieczenia lokali 

mieszkalnych dla poszkodowanych rodzin w skutek wybuchu gazu w budynku 

komunalnym przy ul. Mickiewicza w Kałuszynie. 

Ponadto Pan Burmistrz nawiązując do uroczystości dożynkowych w naszej 

gminie, które odbyły się w dniu 3 września br. , na których wręczone zostały  

odznaczenia  i dyplomy rolnikom z terenu naszej gminy i pytań mieszkańców w 

tej sprawie  oświadczył, iż  w sprawie  typowania rolników do odznaczenia i 

dyplomów nie brał żadnego udziału i nie miał żadnego wpływu w typowaniu tych 

osób.  Podał także, iż nikt  z organizatorami dożynek tj. Ks. Proboszczem i 

Burmistrzem Kałuszyna nie uzgadniał takiego punktu w programie uroczystości 

dożynkowych. 

 

Radni nie wnieśli uwag jak również pytań do przedstawionej informacji. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pani Z-ca Burmistrza – w skrócie przedstawiła  informację dotyczącą 

realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kałuszyn w roku szkolnym 

2016/2017, która przesłana została radnym na piśmie – treść informacji w 

załączeniu. 

 

Radni przyjęli  przedstawioną informację  nie wnosząc  uwag. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pani Skarbnik – podała, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych  w 

miesiącu wrześniu przedkładana jest  Radzie informacja z wykonania budżetu 

gminy za I półrocze 2017 r. łącznie z   Wieloletnią  Prognozą Finansową na lata 

2017-2023 oraz sprawozdaniami finansowymi Domu Kultury, Biblioteki 

Publicznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie. 

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 wraz z 

załącznikami została zatwierdzona zarządzeniem Burmistrza nr 40/2017 z dnia 18 

sierpnia 2017 r. i przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, celem jej 

zaopiniowania. Powyższa informacja przekazana została także 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

Pani Skarbnik przypomniała, iż  budżet na 2017 r. uchwalony został jako budżet 

nadwyżkowy z nadwyżką w wysokości 1.330.000,00 zł z przeznaczeniem  na 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. 
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W okresie I półrocza br. Rada podjęła 5 uchwał w sprawie zmian w budżecie 

gminy i Burmistrz wydał cztery Zarządzenia w tej sprawie. 

W wyniku podjętych w/w uchwał budżet przekształcony został z nadwyżkowego 

w budżet deficytowy z deficytem w wysokości 1.000.000,00 zł.  

Następnie Pani Skarbnik omówiła główne wskaźniki wykonania budżetu za I 

półrocze 2017 r. zawarte w materiałach, które przesłane zostały radnym wraz z 

zawiadomieniem  o terminie dzisiejszych obrad – materiały w załączeniu. 

Podała między innymi, że za I półrocze 2017 r. dochody wykonane zostały w  

wysokości 50,10% tj. 12.392.801,65 zł  , wydatki wykonane zostały w wysokości 

44,13% tj. 15.356.708,54 zł. W wydatkach  najwyższą pozycje stanowiły wydatki 

bieżące , które zrealizowane były w wysokości 52,5% . Wydatki majątkowe 

zrealizowane w wysokości  2,67%.  

Pani Skarbnik wyjaśniła, że niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z 

tego, że w I półroczu realizacja  inwestycji jest rozpoczynana, a zapłata  

dokonywana jest najczęściej w II półroczu.  

Za okres I półrocza br. przychody zrealizowane zostały w wysokości 357.309,00 

i stanowiły je wolne środki wynikające z bilansu za rok 2016. 

W I półroczu żnie zostały uruchomione. 

Planowane rozchody w wysokości 1.300.000,00 zł zrealizowane zostały w 

wysokości 50%.  

I półrocze 2017 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 

1.036.095,15 zł.  

Pani Skarbnik poinformowała także, że stan zaległości ogółem wynosi 

2.021.563,90 zł w tym należności wymagalne 969.851, 34 zł. 

Stan zobowiązań gminy z tytułu zobowiązań  długoterminowych tj. kredyty i 

obligacje, wynosi  7.806.145,97 zł , co stanowi  31,56% dochodów planowanych. 

Zobowiązania krótkoterminowe za I półrocze br. wynosiły 146.785,42 zł. 

Zobowiązania te dotyczyły miesiąca czerwca, a termin płatności określony został 

na miesiąc lipiec.  

Wskaźnik spłaty zadłużenia za I półrocze br, wynosi 6,39%, przy  wyliczonym 

dopuszczalnym wskaźniku dla naszej gminy  wynoszącym 10,40%. 

Ponadto Pani Skarbnik podała, iż żadne jednostka organizacyjna gminy, która 

obowiązana jest składać sprawozdanie nie posiada żadnych zobowiązań 

wymagalnych.  Zwróciła uwagę na bardzo dobrą sytuację finansową SP ZOZ w 

Kałuszynie.  

Następnie odczytała uchwałę Si.319.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie opinii o 

przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kałuszyn informacji o przebiegu 

wykonania  budżetu za I półrocze 2017 r.  
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Radni przyjęli przedstawioną informację  nie wnosząc uwag jak również pytań. 

 

 Pan Przewodniczący Rady –zarządził 10 min. przerwę. 

Po przerwie wznowiono  obrady .  

 

Ad.pkt 7. 

 Pani Skarbnik – przedstawiła łącznie uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmiany WPF na lata 2017-2023 i uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2017 r.  

Pani Skarbnik podała, że w  w/w projektach uchwał proponuje się  zwiększenie 

planu wydatków własnych gminy o kwotę 179.865,00 zł. Środki te zostaną 

przeznaczone na wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na 

terenie miasta i wsi. Po zmianach wartość zadania wyniesie 62.244,67 zł. 

Zwiększenie  środków o kwotę 20.000,00 zł  na budowę chodnika  wzdłuż  ulicy  

Warszawskiej. Po zmianie wartość zadania wyniesie  245.000,00 zł. 

Zwiększenie  środków na wykonanie  modernizacji dachu na budynku 

Przedszkola Publicznego w Kałuszynie o kwotę  3.000,00 zł. |Po zmianie wartość 

zadania wyniesie 28.000,00 zł.   

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Ocieplenie  

budynku komunalnego przy ul. Zamojskiej 15 w Kałuszynie’i przeznaczenie na 

ten cel kwoty 85.000,00 zł. , całkowity koszt inwestycji to kwota  164.380,88 zł. 

Zadanie to realizuje Wspólnota Mieszkaniowa. Gmina finansuje proporcjonalnie 

do  części budynku należącego do gminy. Proponuje się także  wprowadzenie 

zadania pn. „Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie” 

o wartości 17.500,00 zł. oraz ”Zakup lady chłodniczej do świetlicy we wsi Wąsy 

w ramach funduszu sołeckiego”  o wartości 5.500,00 zł.  

Środki na w/w zadania pochodzą z refundacji  przez Wojewodę Mazowieckiego 

wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w 

wysokości 44.040,55 zł, planowanego odszkodowania za uszkodzony budynek  

komunalny w wysokości 96.959,45 zł  oraz 14.000,00  zł  przyznanych  przez 

Wojewodę Mazowieckiego środków  jako dofinansowanie do  zakupu tablicy 

interaktywnej. Wkład własny  gminy do tego zadania to kwota 3.500,00 zł.  

Ponadto Pani Skarbnik  podała, iż proponowane powyżej zmiany  proponuje się 

uwzględnić w  poszczególnych pozycjach WPF na lata 2017-2023, celem 

zachowania spójności  WPF  i budżetu gminy. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXXIV/217/2017 w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 – treść 

uchwały w załączeniu  
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W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych/ 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXXIV/218/2017 w 

sprawie  zmian w budżecie gminy na 2017 r. – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektów uchwał 

dotyczących taryf  m3 wody i m3 ścieków przypomniał, iż  uchwały w powyższej 

sprawie , na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej, uchwalane są corocznie. 

Podał, iż obecne ceny m3 wody i ścieków obowiązują do 1 października br.  

Obecnie ZGK złożył wniosek  w sprawie uchwalenia w/w cen i poraz trzeci 

proponuje je  na dotychczasowym  poziomie. 

Pan Burmistrz przypomniał, iż na dzień dzisiejszy cena brutto m3 wody dla 

gospodarstw domowych  wraz z dopłatą z budżetu gminy wynosi 2,71 zł.   Oplata 

abonamentowa miesięcznie wynosi 2,58 zł. Cena brutto m3 wody dla odbiorców 

pozostałych  wynosi 4,77 zł. Opłata za podłączenie do sieci wodociągowej wynosi  

brutto 3.024,00 zł.  

Pan Burmistrz podał, iż w roku ubiegłym Rada podjęła uchwałę w sprawie dopłat 

z budżetu gminy do m3 wody   w wysokości 18 gr. W przesłanym porządku obrad 

nie były ujęte uchwały w sprawie dopłat do m3 wody i ścieków. Ze względu na 

to, że na posiedzeniach komisji zgłaszane były wnioski o utrzymanie 

dotychczasowej dopłaty , dlatego zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie  do 

dzisiejszego porządku obrad punktów  dotyczących dopłat.  

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż mimo  nadwyżki wpływów opłat za wodę, nie 

proponował ujęcia w porządku obrad  dopłat do m3 wody z tego względu, że od  

2018 roku  wzrośnie opłata środowiskowa za pobór wody, ze wstępnych wyliczeń 

wynika, że opłata ta za rok 2018 wyniesie ponad 20.000,00 zł. , oraz   kosztów 

inwestycji planowanych na rok 2018 tj. stacji uzdatniania wody w Garczynie  , 

której koszt określony jest na kwotę 2.700.000,00 zł plus  przebudowa linii 

wodociągowej we wsiach Falbogi , Mroczki  i reduktory napięcia na tej linii , 

żeby zapewnić jednakowe napięcie na całej linii wodociągu. Łącznie inwestycja 

ta kosztować będzie ponad 3.000.000,00 zł.  

Pan Burmistrz  ponownie stwierdził, iż biorąc pod uwagę wnioski zgłaszane na 

posiedzeniach komisji, wnioskował wprowadzenie do porządku obrad  projektów 

uchwał w sprawie dopłat do m3 wody i m3 ścieków.  

Następnie Pan Burmistrz  podał, że jeśli Rada podejmie  uchwalę o dopłatach do  

m3 wody, to cena m3 wody  pozostanie na poziomie roku 2017. 
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Podał także , iż taka sama sytuacja  wystąpi w przypadku ceny m3 ścieków.  

Proponował, aby ujednolicić cenę m3 ścieków dowożonych i ścieków 

odprowadzanych do kanalizacji tj. zwiększenie o 1 gr. ceny m3 ścieków  

dowożonych. Wszystkie pozostałe opłaty pozostaną bez zmian. 

Następnie przypomniał, iż obecnie dopłata  z budżetu gminy do m3 wody  wynosi 

brutto 18 gr , a do m3 ścieków wynosi 44 gr brutto. W wyniku głosowania radni 

zdecydują, czy  ustalają dopłaty do wody i ścieków, czy tylko do wody lub  

odrzucą obie w/w uchwały.  

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że z projektu uchwały w sprawie taryf 

wody i taryf ścieków  należy wykreślić punkt dotyczący   opłaty za czynności 

odbioru związane z przyłączeniem do urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXXIV/219/2017 w 

sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXXIV/220/2017 w 

sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W glosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXXIV/221/2017 w 

sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  - treść uchwały w 

załączeniu. 

 

 Pan Burmistrz – poinformował, że  na dzień dzisiejszy rocznie z budżetu 

gminy dopłata do wody i ścieków wynosi 50.000,00 zł. Jeśli od 2018 roku 

wzrośnie opłata środowiskowa, to  rocznie dopłata  ta wyniesie  70.000,00 zł.  

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób , 2 osoby 

głosowały przeciw. 

Uchwała przyjęta została 12 głosami, przy 2 głosach przeciw. 
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 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXXIV/2017  w 

sprawie  dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania  ścieków – treść uchwały 

w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 10 osób, 4 osoby 

głosowały przeciw. 

Uchwała przyjęta została 10 głosami, przy 4 głosach przeciw.  

 

 Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektów uchwał w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kałuszyn w obszarze A i w obszarze B podał, iż  proponowana zmiana  

wynika  z inwestycji prowadzonej przez LIDL oraz  innych inwestycji. 

Pan Burmistrz przypomniał, iż  teren obszaru A   uchwalony w pierwszej wersji 

obejmował cały teren. Proponowane zmiany dotyczą tylko zapisów w planie. 

Natomiast tereny znajdujące w w/w obszarze nie ulegają zmianie. Proponuje się 

tylko wprowadzenie zapisu dotyczącego  usług motoryzacyjnych  tj. stacji i 

obiektów obsługi motoryzacyjnej i myjni samochodowych. 

Projekcie uchwały dotyczącej obszaru B również  teren nie ulega zmianie  

przeznaczenia. Proponuje się natomiast dodanie zapisu, że oprócz składów i 

magazynów  , centrów dystrybucyjnych   oraz określenie wysokości budynków, 

spadków dachów  i liczby miejsc postojowych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXXIV/223/2017 w 

sprawie  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXXIV/224/2017 w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Sekretarz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie  wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze 

powiatowej w miejscowości Wąsy przypomniał, iż w miesiącu czerwcu br.  na 

wniosek  mieszkańców wsi Wąsy Rada podjęła uchwałę w powyższej sprawie, 
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która zawierała zapis, że  uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  Obecnie otrzymaliśmy informację, że uchwała 

w w/w sprawie nie  stanowi prawa miejscowego i nie podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W związku z tym 

obecnie proponuje się podjęcie nowej uchwały  w tej sprawie z zapisem, że 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXXIV/225/2017 w 

sprawie  wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze 

powiatowej w m. Wąsy – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – poinformował, że po wysłaniu zawiadomień o terminie 

dzisiejszej sesji wpłynął wniosek LIDLA  z prośbą o ustanowienie służebności 

przesyłu dla firmy, która wykonuje podłączenie energetyczne do centrum tej 

firmy. Potrzeba ustanowienia służebności  przesyłu wynika z tego, że linia 15KV, 

która przebiegała przez te tereny zostaje zamieniona na linie kablową. Słup 

kończący linie 15 KV  usytuowany zostanie na terenie , który stanowi drogę 

gminną. Żeby można  było realizować tę  inwestycję zgodnie z pozwoleniem na 

budowę , musi być zezwolenie  gminy sporządzone u Notariusza  na ustanowienie 

bezterminowej służebności. Do podpisania w/w Aktu Notarialnego potrzebna jest 

zgoda Rady.  

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż ustanowienie proponowanej służebności nie   wpłynie  

negatywnie na funkcjonowanie tej  drogi, ponieważ słup  ustawiony będzie w psie 

zieleni. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – zapytała, kto będzie ponosił koszty ustawienia 

w/w słupa. 

 

 Pan Burmistrz – podał, iż koszty ustawienia słupa poniesie inwestor. 

Natomiast gmina otrzyma opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z uchwałą 

Rady  Miejskiej w tej sprawie. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXXIV/226/2017 w 

sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu – treść uchwały 

w załączeniu. 
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W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

Ad.pkt 8. 

 Protokół nr XXXIII/2017 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony 

został do wglądu. 

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

obecności 14 radych przyjęli  protokół. 

 

Ad.pkt 9. 

 Pan Burmistrz – nawiązał do artykułu umieszczonego nr 35 tygodnika 

„Co słychać” , w którym poruszone są dwie sprawy tj. sprawa dotycząca 

inwestycja LIDLA, którą pozostawił bez komentarza i sprawa premii dla  Pani 

Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie. 

Pan Burmistrz poinformował, że on na wniosek Rady Społecznej  przyznał 

nagrodę   Pani Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie w formie proponowanej przez  

Radę Społeczną.  

Wyjaśnił, iż w/w nagrodę przyznał dla tego, że nasz SP ZOZ jest jednym z 

najlepiej funkcjonującym w powiecie mińskim. Pomimo problemów i trudności , 

na dzień dzisiejszy SP ZOZ w Kałuszynie  posiada na koncie 500.000,00 zł . 

Dokonuje zakupu wyposażenia za własne środki. Tak dobra sytuacja finansowa  

wynika z tego, że  SP ZOZ w Kałuszynie może zawierać takie kontrakty z NFZ , 

których inne Przychodnie nie mogą  zawierać. Zawieranie korzystnych 

kontraktów jest możliwe  dlatego, że posiadamy rehabilitacje, która  powstała 

dzięki uporowi Pani Kierownik oraz jego i Rady , mimo przeszkód wielu osób,  

między innymi zgłoszeniami do Prokuratury, o wstrzymanie transakcji na zakup 

lokalu na gabinet rehabilitacji. 

Pan Burmistrz stwierdził także, że jeśli  nie byłoby rehabilitacji w obecnym 

lokalu, to nie byłoby także żłobka.  

Poinformował, iż mimo, że NFZ coraz bardziej ogranicza  kontrakty, to kontrakt 

na stomatologię  dla naszej Przychodni  wzrósł średnio o 6% w stosunku do 

poprzedniego okresu. Kontrakt na stomatologię dla dzieci wzrósł o 44%. Wzrost 

kontraktu na rehabilitację wyniósł 36%. Powyższe dane świadczą o 

funkcjonowaniu naszej Przychodni Opieki Zdrowotnej – stwierdził Pan 

Burmistrz. 

Poinformował , że nadwyżka wykonania usług , za które NFZ nie zapłacił naszej 

Przychodni na dzień dzisiejszy wynosi 965.800,00 zł.  

Następnie stwierdził, że nagroda dla Pani Kierownik SP ZOZ  należała  się i 

życzył dalszej tak skutecznej pracy jak dotychczas.  
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Ponadto poinformował, że prowadzony remont budynku Przychodni Opieki 

Zdrowotnej w Kałuszynie, który wynosi ponad 300.000,00 zł finansowany jest  w 

całości przez Przychodnię, bez udziału środków  z budżetu gminy. 

Następnie zwrócił się do sołtysów i zaprosił na naradę w dniu 19 września br. o 

godz. 9,oo, na której omówione zostaną sprawy realizacji funduszu sołeckiego 

oraz planach na rok 2018.  

Podał, że we wsiach, w których planowane jest  utwardzenie dróg cementem, 

ustalony zostanie termin zebrań, na których  podjęte zostaną ustalenia wykonania 

tych prac.  

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Burmistrz zaprosił obecnych na obradach 

do udziału w obchodach 78 rocznicy walk pod Kałuszynem, które odbędą się w 

dniu jutrzejszym.  

 

 Pani Zofia Gójska – sołtys wsi Wólka Kałuska podała, że cały fundusz 

sołecki jej wsi w wysokości 6.270,00 zł  przeznaczony został na zakup żwiru na 

drogę przez las do wsi Żebrówka.  

 

 Pan Burmistrz – podał, że powyższa sprawa zostanie uzgodniona. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał odpowiedź NFZ Oddział 

Wojewódzki w Warszawie na pismo w sprawie zwiększenia  zakontraktowanej 

liczby świadczeń ogólnostomatologicznych na terenie gminy Kałuszyn. 

Odczytał także pismo NSA informujące o przesłaniu odpisu postanowienia  NSA  

z dnia 21 czerwca 2017r.  sygn..akt II GZ 176/17 w sprawie zażalenia Grażyny 

Gójskiej, Grzegorza Jagielskiego, Anny Kopczyńskiej i Mieczysława 

Witowskiego  na postanowienie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 11 sierpnia 2016 r. o odmowie wstrzymania wykonania 

zaskarżonej uchwały w sprawie ze skargi Grażyny Gójskiej, Grzegorza 

Jagielskiego, Anny Kopczynskiej, Stanisławy Mroczek i Mieczysława 

Witowskiego na uchwałę Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. nr XI/80/2015 

w przedmiocie emisji obligacji komunalnych. Załączone  orzeczenie jest 

ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. Odpis postanowienia w załączeniu. 

 

Radny p. Leszek Wasowski i radna p. Elżbieta Stryczyńska zwolnili się z dalszej 

części obrad. 

Na sali obrad pozostało 12 radnych. 

 

 Pan Bogusław Michalczyk – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i 

Gospodarki nawiązując do wniosku p. Stanisławy Mroczek w sprawie podjęcia 

sprzeciwu w sprawie budowy linii 400KV przez teren naszej gminy zgłoszonego  
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na obradach Rady w dniu 27 czerwca br. poinformował, że Komisja , której jest 

przewodniczącym , po zapoznaniu się z przebiegiem trasy linii 400KV stoi na 

stanowisku, że projektowana linia nie powinna w przyszłości ograniczać 

rozbudowy miasta i nie zagrażać życiu i bezpieczeństwu mieszkańców  

bezpośrednim przebiegiem w terenach zabudowanych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie  i zapytał, kto 

jest za tym, żeby nie zajmować  stanowiska w sprawie protestu przeciwko 

budowie linii  400KV przez teren naszej gminy. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem w/w propozycji głosowało 9 radnych, 3 

wstrzymało się od głosowania. 

Pan Przewodniczący podał, iż w związku z w/w wynikiem głosowania, Rada 

Miejska nie będzie występowała przeciw budowie linii 400KV przez teren naszej 

gminy. 

 

 Pani Grażyna Gójska – mieszkanka Kałuszyna zwracając się do Pani 

Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie stwierdziła, iż bardzo dobrze, że Pani 

Kierownik  prawidłowo wywiązuje się ze swoich obowiązków zawodowych za 

określone wynagrodzenie, lecz  udzielanie  tak  wysokiej  nagrody  w jej odczuciu 

i w odczuciu społecznym  jest niedopuszczalne. 

Zwracając się do Pana Burmistrza podała, że jeśli Pan Burmistrz nie zgadza się z 

tym, że Piotr Gójski organizował wszystko związane z inwestycją LIDL, to  

proponowała  pozyskanie  i zapoznanie się z dokumentami  w tej sprawie.  

Stwierdziła, że z Panem Burmistrzem  LIDL nie chciał współpracować i 

prowadzić rozmów. Poinformowała, iż wszelkie pozwolenia są już dawno podjęte 

i przekazane Notarialnie. 

Natomiast wszystkie czynności związane z inwestycją LIDLA, które wykonuje 

Pan Burmistrz , wykonywane są za środki tej firmy – stwierdziła Pani Gójska. 

Nawiązując do uroczystości  dożynkowych w naszej gminie stwierdziła, iż była 

to piękna uroczystość ,  takie jest jej odczucie i większości społeczeństwa. Podała, 

iż Pan Poseł  uczestniczący w dożynkach miał prawo  zabrać głos i poinformować 

o  swojej pracy. Podała, że  Pan Poseł  wraz ze swoimi współpracownikami  

wręczył odznaczenia rolnikom doceniając w ten sposób ich trudną pracę. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – radna ze wsi Olszewice i jednocześnie 

sołtys tej wsi podała, iż  wspólnie z Panią Sołtys wsi Ryczołek pytają, co można 

zrobić  w sprawie przywożonych odpadów do wyrobisk po żwirowni w ich 

wsiach. Poinformowała, że odpady przywożone są cały czas. Odpady psują się i 
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wydzielają fetor odczuwalny w całej okolicy. Powodują także skażenie gleby i 

wód. 

 

 Pan Burmistrz – ustosunkowując się do wypowiedzi p. Gójskiej Grażyny 

przyznał, że realizowane inwestycje związane z LIDL-em  wykonywane są za 

środki wynegocjowane z tą firmą. Podał, iż o  korzyściach  dla gminy 

wynikających z realizacji  inwestycji dla LIDL-a informował na posiedzeniach 

komisji. Ponadto Pan Burmistrz stwierdził, iż wszystkie informacje  o podjęciu 

decyzji  w sprawie lokalizacji LIDLA były wcześniej od wykupu terenu. Zasługa 

innych osób w realizacji inwestycji  jest taka, że sprzedali  LIDL-owi swój teren. 

W sprawie  wysypiska śmieci poinformował, iż ostatecznym  jego działaniem w 

tej sprawie  było  zgłoszenie do prokuratury i obecnie trwa postępowanie. 

Pan  Burmistrz zapewnił także, że  jeszcze w bieżącym tygodniu zarządzi 

przeprowadzenie kontroli w/w wysypisk odpadów  z udziałem przedstawiciela 

WIOŚ. 

Następnie ponownie zwrócił się do sołtysów obecnych na obradach, o udział w 

planowanej naradzie sołtysów w dniu 19  września br. Jeśli  ktoś nie będzie mógł 

wziąć udziału w  naradzie w  w/w terminie, to prosił o kontakt po obradach lub w 

innym czasie, celem ustalenia terminu zebrań wiejskich, na których  podjęte 

zostaną ustalenia między innymi przeznaczenia funduszu sołeckiego.  

 

 Pani Stanisława Mroczek – mieszkanka Kałuszyna nawiązując do 

podjętej na dzisiejszej sesji uchwały w sprawie zmian w budżecie zapytała czego 

dotyczy proponowana zmiana związana z rewitalizacją. Zapytała także w sprawie 

innych inwestycji , o których informował Pan Burmistrz 

Następnie ustosunkowując się do  odmowy podjęcia przez radnych wniosku w 

sprawie sprzeciwu budowy linii 400KV przez teren naszej gminy , który zgłosiła 

na jednych z poprzednich  obrad stwierdziła, iż czuje się w obowiązku 

skomentowania tej decyzji. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwracają się do p. Stanisławy Mroczek prosił 

o zadawanie pytań lub zgłaszanie wniosków. Bez wygłaszania komentarzy. 

 

 Pani Stanisława Mroczek – stwierdziła, iż Rada  powołana jest do tego 

żeby stawała w obronie  społeczeństwa . W związku z podjętą decyzją wynika, że 

społeczeństwo będzie musiało bronić się samo, ponieważ Rada stanęła po stronie 

inwestora. Podała, że nie jest prawdą, że w przypadku realizacji  inwestycji, nawet 

w trybie „spec ustawy” społeczeństwo nie ma nic do powiedzenia.  
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 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się do p. Stanisławy Mroczek o 

skrócenie swojej wypowiedzi, ponieważ Pan Burmistrz chciałby udzielić 

odpowiedzi na zgłoszone pytania, a następnie  musi opuścić obrady ze względu 

na umówione spotkanie. 

 

 Pani Stanisława Mroczek – stwierdziła, że ma prawo w imieniu 

społeczeństwa wypowiedzieć się, ponieważ budowa linii 400KV stwarza duże 

niebezpieczeństwo dla społeczeństwa. Ponownie stwierdziła ,iż w takiej sytuacji 

społeczeństwo będzie musiało bronić się samo. 

 

 Pan Burmistrz – poinformował, że udzieli odpowiedzi na pytania p. 

Stanisławy Mroczek i będzie musiał opuścić obrady. 

 

 Pani Anna Kopczyńska – mieszkanka Kałuszyna stwierdziła, iż Pan 

Burmistrz powinien zarezerwować sobie tak czas na  spotkanie ze  

społeczeństwem, żeby wysłuchać  wypowiedzi do końca. 

 

 Pan Burmistrz – zwrócił się do p. Anny Kopczyńskiej o umożliwienie 

jemu udzielenia odpowiedzi na pytania p. Stanisławy Mroczek. 

 

 Pani Anna Kopczyńska – nawiązując do informacji dotyczącej inwestycji 

LIDLA stwierdziła, że p. Grażyna Gójska w tej sprawie mówi prawdę, a Pan 

Burmistrz  kłamie. Podała, iż ustalenia w sprawie inwestycji LIDLA  na samym 

początku realizowane były w ukryciu przed Panem Burmistrzem, żeby się nie 

dowiedział i nie przeszkodził w realizacji tej inwestycji. 

 

Ad.pkt 10. 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad  

zamknął XXXIV obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Na tym o godz. 14,40 obrady zakończono. 

 

 
Protokołowała: 

D.Rosołowska 

 

 

 

 

 


