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Protokół nr VII/2011 
  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 21 czerwca 2011 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 
 
Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak o godzinie 16.00 otworzył  
VII sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 
Powitał burmistrza K. Kandzia, sekretarza D. Szewczyka, radcę prawnego M. Pawełczyka, 
skarbnika R. Sośnica, radnego powiatowego J. Kalinowskiego, mieszkańców miasta oraz 
zaproszonych gości. 
Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady, 
wynoszącego 15 osób, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący E. Ptak zwrócił się do radnych z prośbą o wprowadzenie zmiany do 
porządku obrad i dodanie po punkcie 16. następujących punktów: 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach  
z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
prowadzone przez gminę Kalety. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchylenia uchwały. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta oraz nadania jej 

statutu.  
21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości, dotyczy 

przekazania nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego – pod budowę ronda  
w Drutarni. 

Wobec braku uwag ze strony radnych przewodniczący zarządził głosowanie nad zmianą 
porządku obrad.  
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad VI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  
5. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w okresie 

międzysesyjnym. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok, dyskusja.  
7. Odczytanie opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Katowicach  o  sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2010 rok.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu Miasta Kalety za 2010 

rok. 
9. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Kalety za 2010 rok.  
10. Odczytanie opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku 

Komisji Rewizyjnej  
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2010 rok.  
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11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety  
za 2010 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2011 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 
2010 r. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za okres od  
1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji  

w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach  

z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
prowadzone przez gminę Kalety. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchylenia uchwały. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta oraz nadania  

jej statutu.  
21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości, dotyczy 

przekazania nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego – pod budowę ronda  
w Drutarni. 

22. Przedstawienie przez instytucje kultury i świetlice środowiskowe ofert programowych 
na okres wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta. 

23. Interpelacje i zapytania radnych. 
24. Wolne wnioski i informacje. 
25. Zakończenie sesji.  

 
Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad V sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu  
V sesji. Uwag nie wniesiono, wobec czego protokół został przyjęty.  
 
Ad. 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  
 
Burmistrz przedstawił obecnym sprawozdanie ze swej działalności w okresie 
międzysesyjnym. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.  
Radna B. Kąkol nawiązując do sprawozdania prosiła by zgłosić brak kosza na śmieci na stacji 
PKP w Kaletach. 
 
Ad. 5. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach  
w okresie międzysesyjnym. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił obecnym sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
Radna B. Kąkol uzupełniła, że podczas poświęcenia figury Św. Jana Nepomucena obecna 
była również radna M. Wiatrek wraz z mężem. 
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Ad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok, dyskusja. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej E. Ptak udzielił głosu przewodniczącym komisji stałych 
rady, którzy odpowiedzieli, że dyskusję nad sprawozdaniem finansowym za 2010 rok 
zostawili na sesję, przypomniał też, że sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kalety za 
2010 rok, radni otrzymali w ustawowym czasie. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
K. Jelonek odczytał głos w dyskusji, nt wykonania budżetu – stanowi on załącznik do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok. 
 
Następnie przewodniczący E. Ptak odczytał Uchwałę Nr 4100/III/77/2011 z dnia 22 kwietnia 
2011 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kalety sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2010 rok. Wydano pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu Miasta Kalety  
za 2010 rok. 
 
Proszeni o wyrażenie opinii przewodniczący wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej, 
opowiedzieli się za zatwierdzeniem i przyjęciem sprawozdania.  
Następnie głos w sprawie budżetu miasta Kalety za 2010 rok zabrała radna B. Kąkol  
i przedstawiła swoje uwagi, czyli zbyt duże wydatki na Dni Kalet, zakup nieruchomości  
od Nadleśnictwa Świerklaniec oraz brak aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gminnych. Radna J. Perz pytała o zobowiązania wymagalne, 
skarbnik odpowiedziała, że zobowiązanie wymagalne stanowi jedna faktura niedostarczona 
przez energetykę, która wpłynęła po zakończeniu okresu sprawozdawczego, dodała też,  
że jest to pierwszy taki przypadek od 8 lat. 
Wobec braku dalszych głosów przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść i zarządził 
głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 57/VII/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok 
została przyjęta jednogłośnie.   
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Ad. 9. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2010 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Sendel odczytał pozytywną opinię Komisji dotyczącą 
wykonania budżetu za 2010 rok. W związku z pozytywną opinią Komisja Rewizyjna 
wystąpiła z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowiącym uchwałę Nr 1/2011 
Komisji Rewizyjnej z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie wniosku o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2010 rok. 
  
Ad. 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
Kalety za 2010 rok. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak odczytał Uchwałę Nr 4100/III/108/2011 z dnia  
10 czerwca 2011 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaletach. Wydano 
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pozytywna opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 
Kalety absolutorium za 2010 rok. 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta 
Kalety za 2010 rok. 
 
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały przewodniczący Rady Miejskiej odczytał 
jego treść i zarządził głosowanie. 
Uchwała Nr 58/VII/2011 w sprawie absolutorium z  tytułu wykonania budżetu na 2010 rok, 
została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
Burmistrz w imieniu pani skarbnik i własnym podziękował radnym za udzielenie 
absolutorium. 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2011 rok.  
 
Przewodniczący E. Ptak udzielił głosu pani skarbnik, która poinformowała, że omawiała 
przedmiotowy projekt uchwały podczas posiedzeń komisji stałych, za wyjątkiem Komisji 
Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa i Praworządności, i dotyczy on  upoważnienia 
burmistrza do zwiększenia limitu na sfinansowanie planowego deficytu, w związku z uchwałą 
podjętą na poprzedniej sesji – w sprawie deficytu budżetowego. 
Przewodniczący komisji stałych poinformowali, że podczas posiedzenia komisji członkowie 
jednogłośnie wydali pozytywną opinię na temat projektu uchwały, zaś przewodnicząca 
Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa i Praworządności poinformowała,  
że komisja po wysłuchaniu głosu pani skarbnik oprze się na opinii przewodniczącego komisji 
Budżetu i Finansów.  
Wobec powyższego oraz braku pytań ze strony radnych, przewodniczący odczytał treść 
projektu i zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 59/VII/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Kalety na 2011 rok została 
przyjęta jednogłośnie.  
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Radna I. Nowak zwróciła się z pytaniem kto sporządza projekty uchwał o udzieleniu 
absolutorium oraz zatwierdzeniu sprawozdań finansowych – radca prawny odpowiedział,  
że Komisja Rewizyjna. 
Ogłoszono 10 minutową przerwę. Po przerwie nie wrócił na salę obrad radny K. Złotosz. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 
2010 r. 
 
W związku z tym, że sprawozdanie z MDK omawiane było już wcześniej, a na sesję 
zaproszono dyrektora M. Lisieckiego przewodniczący E. Ptak zwrócił się do radnych, czy nie 
mają pytań do obecnego. 
Radny K. Jelonek wyraził uznanie dla teraźniejszej działalności Miejskiego Domu Kultury  
i przedstawił uwagi co do działalności za zeszły rok – czyli do zapisów amortyzacyjnych, 
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zbyt wysokich wydatków na Dni Kalet, opał i wywóz nieczystości. Poinformował też,  
że członkowie Komisji Budżetu i Finansów głosować będą za zatwierdzeniem sprawozdania. 
Radna B. Kąkol zwróciła się do dyrektora M. Lisieckiego prosząc, żeby gospodarował 
środkami z gminy w taki sposób, aby starczyły do końca roku, i żeby nie powtórzyła się 
sytuacja z ubiegłego roku. 
W związku z brakiem dalszych uwag przewodniczący odczytał treść i zarządził głosowanie 
nad uchwałą. 
Uchwała Nr 60/VII/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia  
2010 r., została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za okres od  
1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 r. 
 
Przewodniczący zwrócił się do radnych czy mają pytania bądź uwagi do przybyłego na sesję 
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Radna I. Nowak poruszyła temat nie przystąpienia 
do konkursu – program rozwoju bibliotek. Dyrektor M. Walczak odpowiedział, że decyzja  
o nieprzystąpieniu do tego konkursu spowodowana była brakiem środków własnych, 
przedstawił też pokrótce proporcje udziału w kosztach oraz niektóre wymogi, które 
dodatkowo obciążyłyby budżet biblioteki (min. wydłużenie czasu pracy biblioteki) przy tym 
poinformował o innych konkursach, w których biblioteka startuje.  
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak odczytał treść  
i zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 61/VII/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za okres od 1 stycznia 
2010 roku do 31 grudnia 2010 r. została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
 
Przewodniczący E. Ptak oddał głos burmistrzowi K. Kandzia, który poinformował,  
że wystąpił z pismem do likwidatora KZCP z propozycją przekazania nieruchomości przy  
ul. Powstańców Śląskich w trybie Ordynacji podatkowej, na zasadzie wieczystego 
użytkowania gruntów. 
Proszeni o wyrażenie opinii przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej poinformowali, 
że podczas posiedzenia komisji członkowie jednogłośnie wydali pozytywną opinię na temat 
projektu uchwały. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa  
i Praworządności B. Kąkol podkreśliła, aby uważać by nie przejąć nieruchomości obciążonej 
hipoteką, poinformowała również, że wg planu zagospodarowania tereny te przeznaczone  
są pod budownictwo wielorodzinne, wnioskowała również, aby wystąpić 
do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieruchomości na własność, by nie być obciążanym z 
tytułu użytkowania wieczystego. 
Przy okazji burmistrz poruszył temat omawiany podczas poprzedniej sesji dotyczący prawa 
pierwokupu nieruchomości przy ul. Fabrycznej informując, że gmina otrzymała 
równowartość wartości działek w kwocie 146 tys. złotych. 
Wobec wyczerpania tematu i braku pytań przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść  
i zarządził głosowanie nad uchwałą. 
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Uchwała Nr 62/VII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji  
w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 
 
Przewodniczący E. Ptak przedstawił przygotowany przez siebie projekt uchwały  
w związku z pismem, które otrzymali wszyscy radni. 
 
Wrócił radny K. Złotosz. Obecnych 15 radnych. 
Następnie przewodniczący Rady Miejskiej poprosił przewodniczących komisji stałych rady o 
wyrażenie opinii. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów K. Jelonek poinformował, że 
członkowie komisji uznali zapis o uznaniu rolnictwa za priorytet za uzasadniony, 
zaproponował również, by w treści uchwały dodać zapis dotyczący objęcia priorytetem 
również małych gmin miejskich. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa  
i Praworządności B. Kąkol jako rolnik i delegat Izby Rolniczej wnioskowała o dopisanie do 
treści uchwały zapisu o równym traktowaniu rolników gmin wiejskich i miejskich, w związku 
z tym, że rolnicy z gmin miejskich zwykle nie mogą otrzymać dopłat rolniczych, poruszyła 
również kwestię prowadzenia gospodarstw agroturystycznych i ich opodatkowania. Radca 
prawny wyjaśnił, że agroturystyka podlega wewnętrznej regulacji państwa i z tym postulatem 
należałoby zwrócić się do polskiego ustawodawcy.  
Następnie proponowane przez przewodniczących komisji zmiany naniesiono w projekcie 
uchwały, odpowiednio dostosowując jego treść 
Wobec braku dalszych pytań, przewodniczący odczytał treść i zarządził głosowanie nad 
uchwałą. 
Uchwała Nr 63/VII/2011 w sprawie priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, 
została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
  
Ad. 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej  
w Kaletach z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola prowadzone przez gminę Kalety. 
 
Głos zabrał radca prawny, który wyjaśnił potrzebę zmiany wcześniej podjętej uchwały, 
informując, że uzgodniono z organem nadzoru prawnego, aby w treści uchwały nie określać 
rodzajów świadczeń. 
Następnie przewodniczący E. Ptak odczytał  treść i zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 64/VII/2011 zmieniająca uchwałę Nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej  
w Kaletach z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola prowadzone przez gminę Kalety, został przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 
 
Burmistrz poinformował radnych, że chodzi o wyrażenie zgody na sprzedaż mieszkania 
odzyskanego po przeprowadzeniu zamieszkujących w nim - do lokalu socjalnego. Następnie 
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głos zabrali przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej, którzy wyrazili pozytywną 
opinię nt. projektu uchwały. 
Wobec braku pytań przewodniczący odczytał treść, a następnie zarządził głosowanie  
nad uchwałą. 
Uchwała Nr 65/VII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, 
została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchylenia uchwały. 
Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta oraz nadania  
jej statutu.  
 
Na prośbę przewodniczącego Rady Miejskiej głos zabrał radca prawny, który poinformował, 
że organ nadzoru zasugerował, by uchwała dotycząca powołania Młodzieżowej Rady Miasta  
i nadania jej statutu miała charakter prawa miejscowego, nie mając żadnych zastrzeżeń co do 
treści ww. uchwały. Wyjaśnił również, potrzebę podjęcia odrębnej uchwały o uchyleniu,  
co wynikło z niemożności zawarcia takiego zapisu w jednej uchwale.  
Wobec powyższego oraz braku uwag ze strony radnych przewodniczący Rady Miejskiej 
odczytał treść i zarządził głosowanie nad uchwałami. 
Uchwała Nr 66/VII/2011 w sprawie w sprawie uchylenia uchwały została przyjęta 
jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Uchwała Nr 67/VII/2011 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta oraz nadania  
jej statutu, została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości, 
dotyczy przekazania nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego – pod budowę 
ronda w Drutarni. 
 
Projekt uchwały omówił burmistrz wyjaśniając, że przekazanie nieruchomości miałoby być  
z przeznaczeniem pod budowę ronda w Drutarni oraz, że z taką inicjatywą wystąpił do gminy 
Urząd Marszałkowski, co miałoby być udziałem gminy w tworzeniu ww. ronda. Następnie 
przewodniczący zwrócił się do radnych czy zgłaszają jakieś uwagi, co do projektu uchwały. 
Radna B. Kąkol, która przedstawiła swoje spostrzeżenia do projektu przedmiotowej uchwały, 
głównie do działki nr 544/91 ponieważ została ona skomunalizowana, zaznaczyła też, że 
gmina jako właściciel nieruchomości powinna dostać odszkodowanie za przejmowanie 
nieruchomości pod budowę dróg.  
Radca prawny poinformował, że nie wiadomo kiedy i czy w ogóle dojdzie do tej inwestycji, 
gdyż sprawa ta ciągnie się już od poprzedniej kadencji. Na koniec radna B. Kąkol zwróciła się 
do burmistrza z wnioskiem, aby w razie zawierania aktu notarialnego, znalazł się w nim zapis, 
że przekazane nieruchomości przeznaczone są na cel – budowy ronda. 
Wobec wyczerpania tematów dyskusji przewodniczący odczytał treść i zarządził głosowanie 
nad uchwałą.  
Uchwała Nr 68/VII/2011 w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości, dotyczy 
przekazania nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego – pod budowę ronda  
w Drutarni, została przyjęta większością głosów. 
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Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Ad. 22. Przedstawienie przez instytucje kultury i świetlice środowiskowe ofert 
programowych na okres wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych I. Nowak 
przedstawiła programy jednostek kultury organizujących zajęcia na okres wakacji dla dzieci  
i młodzieży na terenie miasta Kalety (stanowią one załącznik do niniejszego protokołu). 
Przewodnicząca uznała wakacyjne propozycje za bardzo atrakcyjne i zróżnicowane pod 
względem rodzaju zajęć. 
 
Ad. 23. Interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radni zgłaszali bieżące sprawy: 
Radny R. Sendel: 
- prosił o zamieszczenie widocznej tablicy z zakazem wywozu śmieci na końcu ul. Leśnej, w 
związku z tworzeniem w tym miejscu dzikich wysypisk śmieci.  
- zwrócił się z prośbą o utworzenie punktu oświetleniowego przy ul. 1 Maja 82/84, w związku  
z włamaniami do sklepów. 
Radna M. Wiatrek: 
- prosiła aby nawieźć czysty piasek na plażę w Zielonej, 
- zwróciła uwagę na złe wrażenie jakie stwarza umieszczony na ogrodzeniu firmy Hemarpol- 
drut kolczasty, prosiła aby interweniować w tej sprawie, 
Burmistrz odpowiedział, że podczas wcześniejszych rozmów z prezesem firmy, ten obiecał, 
że ogrodzenie ma być obsadzone bluszczem, radna B. Kąkol zaproponowała by sprawdzić  
w Starostwie Powiatowym, czy w zezwoleniu na budowę ogrodzenia było też zezwolenie na 
położenie drutu kolczastego. 
- prosiła o poprawienie klombu w Kuczowie, chodziło o wystającą zieloną folię, 
- poruszyła kwestię dochodu na mieszkańca podanego przez panie z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach podczas spotkania dotyczącego strategii, który był mocno 
zawyżony. 
Radna I. Nowak: 
- prosiła, by interweniować w sprawie nieświecących lamp w mieście, 
- zaapelowała do radnych o głosowanie w konkursie na 100 placów zabaw NIVEA. 
Burmistrz podziękował również portalowi kalety.eu za rozpropagowanie tematu placu zabaw. 
Radna B. Kakol: 
- prosiła aby wystąpić  z wnioskiem o przekazanie  przez Urząd Wojewódzki nieruchomości 
przy skrzyżowaniu w Miotku – aby móc przesunąć słup oświetleniowy,  
- ponowiła prośbę o zamontowanie ławki przy przystanku busa przy Urzędzie Miejskim, 
Burmistrz odpowiedział, że potrzeba, aby zgodę wyraził właściciel posesji przed którą 
postawiono by ławkę, ten zaś zgody wyrazić nie chce. 
Radny K. Jelonek: 
- zwrócił uwagę, że wiele osób dotąd nie zostało objętych spisem powszechnym. 
Burmistrz odpowiedział, że mieszkańcy gminy spisywani będą losowo do końca miesiąca 
czerwca br. 
- złożył na ręce przewodniczącego interpelację w sprawie zmiany kursowania busa  
do Lublińca, proponując trasę przez Brusiek. 
Radny J. Klimek zauważył, że będzie się to równało ze zwiększeniem kosztów  
i zaproponował, aby odrębne busy jeździły tylko do Bruśka. 
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Radny Z. Mirowski: 
- prosił o zamontowanie kamery monitoringowej na zakręcie w Kuczowie w związku  
z aktami wandalizmu, 
- zwrócił się z prośbą o utwardzenie drogi w Mokrusie (wykorzystując materiał znajdujący się 
przy szkole w Miotku) oraz przestawienia usytuowanego tam znaku drogowego, 
Burmistrz odpowiedział, że materiał jest własnością firmy Larix, a inwestycja wiąże się ze 
zbyt dużymi kosztami. 
- prosił o przycięcie gałęzi drzew przy ścieżce  rowerowej Kuczów-Kalety, 
- podziękował za Dni Kalet oraz za zainteresowanie placem zabaw w Miotku. 
Radna M. Potempa: 
- prosiła o utworzenie klombu w Zielonej, 
Burmistrz odpowiedział, że wskazane miejsce znajduje się przy drodze powiatowej,  
w związku z czym nie jest to możliwe. 
- pytała o zamontowanie kamery na skrzyżowaniu w Miotku oraz możliwość zamontowanie 
kamery w Zielonej. 
Burmistrz odpowiedział, że na skrzyżowaniu kamera montowana będzie w następnym 
tygodniu, zaś w Zielonej ze względu na brak dostępu do internetu nie ma takiej możliwości. 
Radna J. Perz: 
- podziękowała za klomb na skrzyżowaniu w Jędrysku, 
- pytała o organizację czasową spotkania burmistrza z mieszkańcami w dniu 30 czerwca br. 
- pytała o termin wykonania placu zabaw na Placu Zjednoczenia, 
Burmistrz odpowiedział, że termin upływa 5 lipca br. 
- pytała o billboard telefonii komórkowej zawieszony na ogrodzeniu Publicznego Gimnazjum 
w Kaletach, 
Burmistrz odpowiedział, że nie wyrażał na to zgody i wskazał jako decydującego o tej 
sprawie dyrektora Zespołu Szkół. 
- prosiła, w związku z bardzo szybkim zapełnianiem pojemników na plastiki, o zamieszczenie 
pouczenia dla mieszkańców o zgniatanie plastikowych butelek i kartoników, 
- pytała o umieszczenie tablic, że miasto jest monitorowane oraz o odrębne obchody Klubu 
Unii Kalety. 
Burmistrz odpowiedział, że obchody te planowane są na jesień. 
Radny J. Klimek: 
- ponownie zgłosił uszkodzone i nieświecące lampy przy ul. Sienkiewicza, 
- pytał czy w związku z kradzieżami na terenie gminy, policja wykorzystuje zapisy 
monitoringu miejskiego, 
Burmistrz odpowiedział, że tak, i że dzięki temu ujęto sprawców. 
- pytał panią skarbnik o stawki podatku budynku po byłym ośrodku zdrowia, 
Pani skarbnik odpowiedziała, że stawkę obniżoną, przy tym burmistrz poinformował,  
że budynek ten został sprzedany. 
Radna M. Wiatrek 
- pytała czy w związku z rozgrywaniem meczów na obiekcie Orlik mogą być pobierane 
opłaty, 
Burmistrz odpowiedział, że nie, a za obiekt odpowiedzialny jest dyrektor ZEAPO. 
Radny K. Złotosz: 
- prosił o naprawę ulicy Wolności i wymianę uszkodzonej trylinki, 
- zgłosił nieświecącą lampę na moście na ulicy Drozdka, 
- poinformował o trwającym głosowaniu na wójta. 
Radna B. Kakol: 
- zauważyła, że w Miotku przy szkole ustawione są szafy z telekomunikacji, która to nie płaci 
do gminy opłat za użytkowanie gruntu. 
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