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Protokół nr VIII/2011 
  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 21 lipca 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  
VIII sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 
Powitał burmistrza K. Kandzia, sekretarza D. Szewczyka, radcę prawnego M. Pawełczyka, 
skarbnika R. Sośnica, radnego powiatowego J. Kalinowskiego, protokolantkę, mieszkańców 
miasta oraz zaproszonych gości. 
Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (radna B. Kąkol nieobecna-
usprawiedliwiona, radny Z. Peła spóźni się), 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 Rady Miejskiej E. Ptak zwrócił się do radnych o wprowadzenie zmiany do 
porządku obrad i dodanie po punkcie 9. następujących punktów: 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/VI/2011 Rady Miejskiej  
w Kaletach z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach 
Drutarni” . 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
Następnie zmiany te zostały poddane głosowaniu. 
 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 13 radnych. 
 
Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad VII sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
4. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu na najładniejszy balkon i przydomowy 

ogród. 
5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  
6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w okresie 

międzysesyjnym. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2011 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-

2022. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nabycia od Skarbu Państwa własności 

nieruchomości gruntowej. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/VI/2011 Rady Miejskiej   

w Kaletach z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach 
Drutarni” . 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na 

Ławników. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Wolne wnioski i informacje. 
15. Zakończenie sesji.  

 
Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad VII sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu  
VII sesji. Uwag nie wniesiono, wobec czego protokół został przyjęty.  
 
Ad. 4. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu na najładniejszy balkon  
i przydomowy ogród. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak wraz z burmistrzem K. Kandzią wręczyli nagrody dla 
laureatów konkursu na najładniejszy balkon i przydomowy ogród. Burmistrz pogratulował 
laureatom i podziękował im za to, że przyczyniają się do poprawy wizerunku Kalet- Leśnego 
zakątka Śląska, szczególne słowa uznania skierował do przedstawiciela Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 78 za przepiękne zagospodarowanie niedużego terenu przed 
blokiem (osoba za to odpowiedzialna to pan Seweryn Breguła).  
Następnie delegacja radnych wręczyła kwiaty burmistrzowi z gratulacjami i słowami uznania 
za wygrany plebiscyt na najlepszego burmistrza i wójta powiatu tarnogórskiego.  
 
Ad. 5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  
 
Burmistrz przedstawił obecnym sprawozdanie ze swej działalności w okresie 
międzysesyjnym. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.  
  
Na salę obrad wszedł radny Z. Peła – obecnych 14 radnych. 
 
W związku ze sprawozdaniem radna M. Potempa pytała o termin rozpoczęcia prac przy 
kanale ulgi w Zielonej, burmistrz odpowiedział, że odbył rozmowy z wykonawcą robót 
 i prace mają rozpocząć się w najbliższych dniach. 
 
Ad. 6. 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.  
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2011 rok.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos pani skarbnik, która poinformowała,  
że uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach komisji stałych, na których przedstawiła 
zmiany w budżecie miasta Kalety na 2011 rok. Następnie opinię dotyczącą projektu uchwały 
wyrazili kolejno przewodniczący komisji stałych rady.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów K. Jelonek poinformował, że członkowie 
komisji zaakceptowali projekt uchwały. W związku z dofinansowaniem z Sejmiku 
Wojewódzkiego dla świetlic środowiskowych „Port” i „Przystań” zwrócił się z wnioskiem  
o utworzenie przy Klubie w Drutarni – świetlicy socjoterapeutycznej. 
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Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa i Praworządności  
K. Złotosz poinformował, że członkowie komisji jednogłośnie zaakceptowali projekt 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Sendel, zwrócił się z wnioskiem o zamontowanie 
lamp solarnych na skrzyżowaniu ul. Lublinieckiej i Koszęcińskiej. Na to głos zabrał burmistrz 
odpowiadając, że obecne oświetlenie jest wersją demonstracyjną, na 2 miesiące -  
z możliwością przedłużenia o kolejne 2 miesiące, wyjaśnił też szczegółowo zasady działania 
lamp solarnych, poinformował przy tym, że lampy muszą być ustawione na otwartej 
przestrzeni dlatego nie ma możliwości ustawienia ich w podanej przez radnego  
R. Sendla lokalizacji. Radna J. Perz pytała czy wydłużenie okresu demonstracyjnego będzie 
wiązało się z jakimiś kosztami – burmistrz odpowiedział, że nie, a radny E. Drabik pytał  
o okres gwarancji lamp - burmistrz odpowiedział, że rok. Kończąc dyskusję w tym temacie 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że wszyscy członkowie komisji 
zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych  
I. Nowak poinformowała, że członkowie  komisji również mieli pytania dotyczące lamp 
solarnych, lecz zaproszony na posiedzenie komisji pracownik Urzędu Miejskiego J. Lubos 
wyjaśnił wszystkie wątpliwości. Członkowie komisji wydali pozytywną opinię nt. projektu 
uchwały.  
Wobec braku dalszych pytań dotyczących omawianego projektu uchwały przewodniczący 
odczytał jej treść, a następnie zarządził głosowanie. 
Uchwała Nr 69/VIII/2011 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2011 rok została 
przyjęta jednogłośnie.  
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2011 - 2022. 
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach E. Ptaka głos zabrała pani skarbnik, 
która poinformowała, że omawiała na posiedzeniu wszystkich komisji projekt uchwały, a jej 
wyjaśnienia nie budziły zastrzeżeń. 
Następnie przewodniczący zwrócił się do przewodniczących komisji stałych rady  
z prośbą o przedstawienie opinii komisji na temat projektu uchwały. Przewodniczący 
wszystkich komisji stałych wyrazili pozytywną opinię w sprawie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
Wobec braku pytań przewodniczący odczytał treść i zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 70/VIII/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 
– 2022 została przyjęta jednogłośnie. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nabycia od Skarbu Państwa 
własności nieruchomości gruntowej. 
 
Burmistrz omówił projekt uchwały informując, że dotyczy on wniosku o przejęcie na 
własność od Skarbu Państwa nieruchomości przy ul. Brzechwy 2 (przedszkole), która obecnie 
jest w wieczystym użytkowaniu gminy. Następnie opinię na  powyższy temat wyrazili 
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przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej, informując, że członkowie wszystkich 
komisji jednogłośnie byli za przyjęciem projektu uchwały. 
Wobec braku pytań przewodniczący odczytał treść projektu i zarządził głosowanie. 
Uchwała Nr 71/VIII/2011 w sprawie wyrażenia woli nabycia od Skarbu Państwa własności 
nieruchomości gruntowej została przyjęta jednogłośnie. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/VI/2011 Rady Miejskiej  
w Kaletach z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach 
Drutarni” . 
 
Na prośbę przewodniczącego Rady Miejskiej E. Ptaka głos zabrała pani skarbnik, która 
poinformowała, że omawiała projekt podczas posiedzeń komisji stałych rady, a zmiana 
nastąpiła w 3 transzy pożyczki. Następnie wypowiedzieli się przewodniczący komisji stałych 
Rady Miejskiej wyrażając pozytywną opinię nt. projektu uchwały.  
Wobec braku pytań i uwag przewodniczący odczytał treść i zarządził głosowanie nad 
uchwałą.  
Uchwała Nr 72/VIII/2011 zmieniająca Uchwałę Nr 46/VI/2011 Rady Miejskiej  
w Kaletach z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni” 
została przyjęta jednogłośnie. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
 
Przewodniczący E. Ptak poprosił burmistrza by zreferował projekt uchwały. Burmistrz 
poinformował, że chodzi o nieruchomość sąsiadującą z parkingiem przy Urzędzie Miejskim, 
której właścicielami są bracia Katryniok, a następnie przedstawił możliwości jakie stworzyłby 
zakup tej nieruchomości - wymieniając: powiększenie parkingu, bądź też w przyszłości 
miejsce spotkań dla mieszkańców, a nawet stworzenie w tej lokalizacji rynku. Poinformował 
też, że cena, za którą właściciele chcą sprzedać nieruchomość to 55 tys. zł, a powód który 
pozwolił na przygotowanie tego projektu uchwały to sprzedaż działek w Jędrysku oraz  
nieruchomości firmie Hemarpol (przy ul. Dworcowej).  
Następnie radni wyrażali swoje uwagi nt projektu uchwały, radny K. Jelonek stwierdził,  
że zarówno cena jak i położenie nieruchomości są atrakcyjne, radny R. Sendel pytał czy,  
aby kupić nieruchomość potrzebne jest sporządzenie operatu szacunkowego, odpowiedział 
radca prawny informując, że operat sporządza się w sytuacji sprzedaży, a ewentualne jego 
sporządzenie w sytuacji kupna nie jest absolutnie wiążące- może mieć jedynie funkcję 
informacyjną. Radna M. Wiatrek podkreśliła, że położenie działki jest korzystne z punktu 
widzenia Miasta, zaś dla innych osób fizycznych- ze względu na brak dojazdu- nie. Pytała czy 
cena sprzedaży jest ceną brutto, w związku z czym wywiązała się dyskusja, dotycząca 
opodatkowania oraz przeznaczenia tego terenu w planie zagospodarowania przestrzennego. 
Skarbnik poinformowała, że jeśli w planie teren nie jest przeznaczony pod zabudowę to nie 
odprowadza się podatku VAT.  Radna M. Wiatrek zaproponowała, aby negocjować cenę, 
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wobec czego burmistrz zwrócił się do radnych z prośbą o ustalenie górnego pułapu cenowego 
(brutto) dla zakupu tej nieruchomości. Przewodniczący zwrócił się do radnych  
by proponowali ceny, padały różne propozycje, aby na koniec uzgodnić max cenę 50 tys. 
brutto (wraz z wszystkimi opłatami – aktem notarialnym, podatkiem). Propozycję  
tą przewodniczący poddał pod głosowanie. 
 
Wynik głosowania: za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 2. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Na koniec radny J. Klimek wyraził opinię, że powinno się zapłacić właścicielom cenę jaką 
wskażą. 
Wobec wyczerpania tematu oraz braku dalszych uwag i opinii przewodniczący Rady 
Miejskiej odczytał treść i zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 73/VIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została 
przyjęta większością głosów. 
 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów  
na Ławników. 
 
Przewodniczący E. Ptak zreferował projekt uchwały, który sporządzony został w związku  
z nadchodzącymi wyborami na ławników, a podyktowany zapisem w ustawie Prawo o ustroju 
sądów powszechnych, a następnie poprosił o podawanie kandydatów do Zespołu 
Opiniującego Kandydatów na ławników: 
- radny Z. Mirowski – zgodził się 
- radna I. Nowak – zgodziła się 
- radny K. Jelonek – zgodził się 
- radny J. Klimek – zgodził się, 
następnie kandydatury poddano głosowaniu. 
 
Wynik głosowania każdorazowo: za – 13, wstrzymało się – 1.  
 
Ustalono, że praca Zespołu polegać ma na analizie dokumentów zgłoszonych przez 
kandydatów na ławników, pytano również o ilość zgłoszeń (4) oraz możliwość zadawania 
pytań kandydatom. 
Wobec ustalenia składu Zespołu oraz braku dalszych pytań, przewodniczący odczytał treść 
projektu i zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 74/VIII/2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na 
Ławników, została przyjęta jednogłośnie. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
  
Ad. 13. Interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radni zgłaszali bieżące sprawy: 
Radna I. Nowak: 
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- zgłosiła wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych  
o dofinansowanie dla Kaletańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Twoja Szansa”, 
w kwocie 1 tys. zł, 
- podziękowała za interwencję w sprawie nieświecących lamp oraz usunięcie niektórych 
usterek, w związku z pominięciem lampy przy ul. Bema - ponownie zgłosiła ten fakt. 
Radna M. Potempa: 
- wyraziła niezadowolenie w związku z wprowadzeniem opłat za Biuletyn oraz wystawiania 
przez urząd Miejski faktur VAT, w związku z tym tematem wywiązała się dyskusja, 
wyjaśniono, że brak faktur VAT byłby naruszeniem prawa podatkowego ze strony Urzędu 
Miejskiego, a w związku z brakiem zainteresowania taką formą rozdysponowywania 
Biuletynów przez niektóre punkty, powstała konieczność wytypowania nowych, na Zielonej 
odpowiedzialność za rozprowadzanie tego czasopisma samorządowego wzięła radna  
M. Potempa. 
 Radny J. Klimek: 
- prosił aby oświetlić Plac Zjednoczenia, przy czym podziękował za plac zabaw  
i wybrukowanie kręgu tanecznego, 
- w związku z uchwałą w sprawie przejęcia wieczystego użytkowania- pytał czy są na terenie 
gminy jeszcze takie grunty, 
- ponowił prośbę o ustawienie znaków ostrzegawczych na drodze Koszęcińskiej w stronę 
Sośnicy, 
- pytał czy w związku z wydatkowaniem kwoty 5 tys. zł na projekt powstania radia, który nie 
doszedł do skutku gmina otrzymała zwrot środków, 
Skarbik odpowiedziała, że tak i była to kwota 4,5 tys. zł.   
- pytał o rozbudowę ul. Rymera. 
Burmistrz poinformował, że decyzja w tym temacie nie zapadła w związku z koniecznością 
wykonania duktu w Truszczycy. 
Radna J. Perz:  
- prosiła by zamieścić na stronie internetowej Miasta Kalety informacji o punktach sprzedaży 
Biuletynu oraz ostatecznej daty kiedy będzie on w sprzedaży, 
- zwróciła się z prośbą o udrożnienie studzienek deszczowych przy ul Drozdka  
i Sienkiewicza, 
- zwróciła uwagę na zarastającą na chodnik roślinność z posesji prywatnej przy skrzyżowaniu  
ul. Sienkiewicza i Mickiewicza, która utrudnia przejście pieszym, 
- prosiła o umieszczenie na stronie internetowej informacji o możliwości korzystania  
z parkingu przy ul. Rogowskiego. 
Radny K. Jelonek: 
- podziękował wszystkim, którzy byli obecni i przyczynili się organizacji Święta Gminnego  
w Drutarni przy czym poinformował, że zebrano 7 tys. zł, które przeznaczone będą na remont 
kościołów w Drutarni i Bruśku, 
- prosił ponownie o oznaczenie krawężnika przy ścieżce rowerowej na ul. Koszęcińskiej, 
- podziękował ponownie radnym za wsparcie w związku z inwestycją dotyczącą budowy 
kanalizacji, przy tym wyraził nadzieję, że działania w tej sprawie podjęte zostaną bardzo 
szybko - wspomniał o fatalnym stanie drogi 3 Maja. 
Radny E. Drabik: 
- podziękował za rozwiązanie problemu parkujących tirów na parkingu przy Miejskim Domu 
Kultury w Kaletach, 
- zwrócił uwagę na stwarzające zagrożenie ogrodzenie pomiędzy firmą Alpol a firmą 
Hemarpol, 
Burmistrz odpowiedział, że w związku z tym należy zwrócić się do likwidatora KZCP. 
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Radna M. Wiatrek: 
- prosiła o zamieszczenie podziękowań w Biuletynie dla strażaków, którzy zaangażowali się  
w zapewnienie bezpieczeństwa podczas pielgrzymki do kościoła w Bruśku podczas Święta 
Gminnego, pytała przy tym czy gmina nie może przekazać „cegiełki” pomocy na remont 
zabytkowego kościoła w Bruśku. 
Skarbnik oraz radca prawny odpowiedzieli, że kościół należy do gminy Koszęcin i nie jest to 
możliwe. 
- zwróciła się z prośbą o utwardzenie ul. Chopina, 
- poruszyła kwestię drutu na ogrodzeniu firmy Hemarpol. 
Burmistrz odpowiedział, że prezes firmy zobowiązał się obsadzić całe ogrodzenie  zielenią 
zaraz po tym jak ukończony zostanie chodnik, który firma robi na własny koszt.  
Radny G. Krupa: 
- zwrócił się z prośbą aby ustawić ławki na Placu Zjednoczenia. 
Radny R. Sendel: 
- prosił o wycięcie dwóch suchych drzew na osiedlu 1 Maja - przy bloku nr 84, 
- poruszył kwestię targowiska miejskiego, i zwrócił się z prośbą, aby wyznaczyć dni targowe.  
Burmistrz poinformował, że wpłynęła do Urzędu Miejskiego oferta od pana R. Czeluśniaka -  
odnośnie utworzenia targowiska na terenie prywatnym. Byłoby ono wyposażone w miejsca 
do targowania oraz zaplecze sanitarne, potrzebna w związku z tym jest decyzja o zamknięciu 
obecnego targowiska. Burmistrz wspomniał też, o zawnioskowaniu do planu 
zagospodarowania przestrzennego o utworzenie parkingu w miejscu obecnego targowiska – 
dodał, że odbył rozmowy z panem Więcek i gdyby doszło do jego utworzenia ten 
partycypowałby w kosztach (zakup kostki brukowej). 
Radny Z. Mirowski: 
- zwrócił uwagę na zaniedbany parking przy za leśniczówką w Zielonej oraz zarastające 
brzegi przy stawach, 
Burmistrz poinformował, że środki na ten cel mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie  
z Nadleśnictwa Koszęcin, a brzegi przy stawie przycinać będą pracownicy gospodarczy 
Urzędu Miejskiego, pomimo tego, że leży to w gestii Śląskiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych.  
- zwrócił się z prośbą o ustawienie większej ilości koszów na śmieci oraz ławeczek na plaży  
w Zielonej, 
- prosił o interwencję w związku z blokowaniem przez samochody przejścia na plażę, 
- prosił o wyznaczenie w Kuczowie dwóch punktów gdzie przeprowadzana byłaby zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych. 
Radna M. Potempa: 
- prosiła o zamontowanie oświetlenia przy ul. Wierzbowej (od strony Zielonej), 
- zwróciła się z prośbą o wyrównanie dziur w drodze w Zielonej- na wysokości dolnego 
zbiornika, przy tym podziękowała burmistrzowi za troskę o Zieloną, 
Radny R. Gryc: 
- podziękował burmistrzowi (w imieniu mieszkańców) za spotkania z mieszkańcami, 
- zwrócił uwagę na fakt obowiązku utrzymania czystości przy Miejskim Domu Kultury przez 
pracownika gospodarczego tam zatrudnionego.   
 
Ad. 14. Wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak udzielił głosu obecnemu R. Mullerowi, który jako 
były radny podał propozycję, aby zweryfikować interpelacje składane przez radnych  
w poprzedniej kadencji oraz wypowiedział się nt oznakowania ulic (obustronne tablice) –  
za wzór podając gminę Koszęcin. Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział,  
że w wolnym czasie można podjąć się przejrzenia interpelacji, zaś radny E. Drabik 
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poinformował, że Komisja Gospodarcza, Rynku Pracy i Praworządności zawarła w swoich 
wnioskach oznakowanie ulic – co nastąpiło po objeździe miasta celem sprawdzenia 
oznakowania i stanu dróg. 
Następnie przewodniczący E. Ptak odczytał spis pism, które wpłynęły do biura rady, a na 
koniec poinformował o spotkaniu radnych.  
 
 
 
Ad. 15. Zakończenie sesji. 
 
Ponieważ program sesji został wyczerpany przewodniczący ogłosił zakończenie VIII sesji 
Rady Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 18.25.  
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
Sesję prowadził:         Protokołowała: 
 
 
Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 
 
 


