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Protokół nr XV/2012 
  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2012 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  
XV sesję Rady Miejskiej w Kaletach. Powitał młodzież, nauczycieli z Gimnazjum 
Publicznego w Kaletach, wicedyrektor Zespołu Szkół, pracowników naukowych 
Uniwersytetu Śląskiego, prezesa firmy „PRIM”, radnego powiatowego, burmistrza, 
sekretarza, skarbnika, mieszkańców oraz redaktor tygodnika Gwarek. 
Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady, 
wynoszącego 15 osób, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki do protokołu. 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący zwrócił się do radnych z prośbą o wprowadzenie zmian do porządku obrad  
i dodanie  punktu pn Prezentacja na temat niskiej emisji, a udział nowoczesnych technologii 
jako punkt 4 porządku obrad. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
Wniosek został przyjęty. 
 
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie przeniesienie punktu 19 pn Sprawozdanie 
z procesu wdrażania „ustawy śmieciowej” jako punkt 7 porządku obrad. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
Wniosek został przyjęty. 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Wiatrek zwróciła się z prośbą o dodanie punktu pn 
Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej „Dochody i wydatki z 
dzierżawy wodociągów miejskich w Kaletach w 2011 r.” (pkt 21), co następnie zostało 
poddane głosowaniu. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
Wniosek został przyjęty. 
 
Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
4. Prezentacja młodzieży Publicznego Gimnazjum na temat - Niska emisja, a udział 

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

międzysesyjnym. 
7. Sprawozdanie z procesu wdrażania „ustawy śmieciowej” w gminie Kalety. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

na terenie Miasta Kalety. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-
2022. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kalety własności lokalu 
mieszkalnego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru połączenia gminnych 

instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury w Kaletach i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Kaletach. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka pomocy 
Społecznej w Kaletach. 

16. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach za 
2011 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok” 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Kalety na 2012 rok.”  

19. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2011 rok. 

20. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w roku 2011. 

21. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli 
wewnętrznej „Dochody i wydatki z dzierżawy wodociągów miejskich w Kaletach  
w 2011 r.” 

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

 
Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu  
XIV sesji. Radny K. Złotosz prosił, aby poprawić Inspekcję Ruchu Drogowego na Główną 
Inspekcję Transportu Drogowego – co uczyniono. Więcej uwag nie zgłoszono. Wobec 
powyższego protokół został przyjęty.  
 
Ad. 4. Prezentacja na temat niskiej emisji a udział nowoczesnych technologii. 
 
Młodzież Gimnazjum Publicznego (autorzy projektu), pod opieką mgr G. Świerc oraz  
po konsultacjach naukowych z kadrą Uniwersytetu Śląskiego, przeprowadziła badania dot. 
niskiej emisji, których wyniki przedstawiono obecnym - w prezentacji multimedialnej.  
Po zakończeniu prezentacji złożono podziękowania osobom zaangażowanym  
w przygotowanie projektu oraz wręczono kwiaty.  
 
Ad. 5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  
Ad. 6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach  
w okresie międzysesyjnym. 
 
Burmistrz K. Kandzia oraz przewodniczący Rady Miejskiej przedstawili obecnym 
sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym – sprawozdania stanowią załączniki 
do niniejszego protokołu. 
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Ad. 7. Sprawozdanie z procesu wdrażania „ustawy śmieciowej” w gminie Kalety. 
 
Przewodniczący, zwrócił się do Pani X. Sudakowskiej pracownicy Urzędu Miejskiego, aby 
przedstawiła zebranym sprawozdanie z procesu wdrażania „ustawy śmieciowej” 
(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). Następnie radni zadawali pytania, radna  
B. Kakol odniosła się do założenia, które przekazała p. X. Sudakowska dot. sytuacji nie 
wnoszenia opłat za wywóz nieczystości – informując o możliwości egzekwowania należności, 
pytała również o umowy zawarte dotychczas na wywóz nieczystości, X. Sudakowska 
odpowiedziała, że umowy te muszą zostać wypowiedziane do końca czerwca br. (radna 
zwróciła uwagę na konieczność zasygnalizowania o tym – mieszkańcom), radna B. Kąkol 
wyraziła również wątpliwość, co do pozostawienia na terenie gminy pojemników na odpady 
ze szkła i plastiku, co nie pozostawi możliwości egzekwowania selekcji odpadów przez 
mieszkańców. 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę na terenie Miasta Kalety. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał głos prezesowi firmy PRIM –  J. Karwatowi, który 
poinformował, że proponowana taryfa zatwierdzana jest na okres 1 roku, przy czym 
oświadczył, że cena ta nie ulegnie zmianie przez najbliższe 3 lata. Następnie opinię  
nt projektu uchwały wyrazili przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej, którzy 
opowiedzieli się za jego przyjęciem jako uchwały, dziękując przy tym burmistrzowi  
za działania, które przyczyniły się do obniżenia proponowanej stawki za m3 wody. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Wiatrek zwróciła się do prezesa J. Karwata,  
prosząc o wyjaśnienie wątpliwości związanych z obniżeniem stawki cen wody dla odbiorców 
hurtowych. Prezes firmy PRIM wyjaśnił przyczyny obniżenia tych stawek,  
w związku z uproszczeniem procedury wprowadzania nowych cen. 
W związku z brakiem dalszych pytań przewodniczący odczytał treść i zarządził głosowanie 
nad uchwałą.  
Uchwała Nr 129/XV/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę na terenie Gminy Kalety na okres od dnia 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 
roku została przyjęta jednogłośnie. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2012 rok. 
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusza Ptak głos zabrała pani 
skarbnik, informując, że projekt uchwały szczegółowo przedstawiała na posiedzeniach 
wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej. 
Następnie wypowiedzieli się przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej wyrażając 
pozytywną opinię nt. projektu uchwały.  
Wobec braku pytań przewodniczący odczytał treść i zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 130/XV/2012 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok została 
przyjęta jednogłośnie. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
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Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2012-2022. 
 
Przewodniczący E. Ptak poprosił o przybliżenie problemu zmiany WPF Panią skarbnik  
R. Sosnicę. Skarbnik oświadczyła, iż zmiany WPF szczegółowo omawiała na posiedzeniach 
komisji stałych Rady Miejskiej. Przewodniczący komisji stałych  wyrazili pozytywną opinię  
w temacie przedmiotowego projektu uchwały.  
Następnie przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 131/XV/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 
2022 została przyjęta jednogłośnie. 

 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kalety własności lokalu 
mieszkalnego. 
 
Na prośbę przewodniczącego Rady Miejskiej głos zabrał burmistrz, który poinformował,  
że projekt uchwały dotyczy przejęcia mieszkania z zasobów KZCP w likwidacji- w trybie 
ordynacji podatkowej. Przedmiotowe mieszkanie stanowi źródło konfliktu pomiędzy 
likwidatorem, a zamieszkałymi w tym budynku lokatorami, którzy roszczą sobie do niego 
prawa. 
Następnie w temacie projektu uchwały wypowiedzieli się przewodniczący poszczególnych 
komisji stałych Rady Miejskiej, przewodnicząca Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, 
Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska B. Kąkol, poinformowała,  
że członkowie komisji omawiali projekt uchwały, lecz głosowanie pozostawiono na sesję  
w związku z wątpliwościami, jakie mieli członkowie komisji – głownie tyczyły się one 
możliwości przeniesienia konfliktu na gminę. W sytuacji przejęcia mieszkania komisja zajęła 
stanowisko, aby sprzedać je w trybie przetargowym. Ponieważ na sesję przybyli mieszkańcy 
budynku zainteresowani mieszkaniem, burmistrz przedstawił radnym główną oś sporu – 
Państwo Mańka (strona konfliktu) to emerytowani pracownicy KZCP, mieszkają na 1 piętrze 
budynku, wraz z córką i niepełnosprawną wnuczką. Pani Mańka zwróciła się do radnych  
o pomoc i ewentualną możliwość kupna przedmiotowego mieszkania na raty, aby córka  
z wnuczką mogły w nim zamieszkać – mieszkanie na 1 piętrze podała jako barierę dla 
niepełnosprawnego dziecka. Radny J. Klimek zaproponował, by dokonać zamiany mieszkań, 
lecz państwo Mańka odrzucili tę możliwość ze względu na duże nakłady jakie musieliby 
ponieść na remont, określając mieszkanie na parterze jako zdewastowane. 
Następnie opinię Komisji Budżetu i Finansów wyraziła przewodnicząca J. Perz. 
Poinformowała ona, że omawiano projekt uchwały jednak nie został on przegłosowany - 
komisja opowiedziała się za przekazaniem mieszkania do sprzedaży. Podobną opinię wyraziła 
przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych I. Nowak. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Wiatrek wyraziła obawę, co do możliwości 
utrzymania przez rodzinę w tak trudnej sytuacji- również finansowej – aż dwóch mieszkań. 
Zwróciła się do radcy prawnego z zapytaniem, czy w razie zamiany mieszkania państw 
Mańka utrzymają prawo do wykupu mieszkania z 95 % bonifikatą – radca odpowiedział,  
że nie.  Burmistrz zasugerował, że zamiany mieszkań można by dokonać po nabyciu praw 
własności, zarówno przez gminę jak i państwa Mańka. W trakcie dalszej dyskusji radna  
B. Kąkol wyraziła obawę, czy w związku ze złym stanem technicznym operat nie jest 
zawyżony, zwróciła także uwagę, aby uzupełnić podstawę prawną projektu uchwały (co 
uczyniono). Przewodniczący powiadomił państwa Mańka o możliwości ubiegania się o środki 
z PCPR-u, zaś radna B. Kąkol zaapelowała, aby objąć tę rodzinę szczególną opieką. 
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W związku z faktem, iż pojawiły się wątpliwości związane z wyceną i operatem 
szacunkowym radna M. Wiatrek złożyła wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z porządku 
obrad - do czasu wyjaśnienia sprawy. Burmistrz poinformował, że wiąże się to z ponownymi 
kosztami – ok 1,5 tys. zł, mieszkanie jest w trakcie remontu, ma wymienione okna, przy tym 
dodał, że są osoby zainteresowane jego zakupem. Radny J. Klimek zaproponował, aby jednak 
przegłosować uchwałę. Wobec powyższego radna M. Wiatrek wycofała wniosek formalny.  
W związku z brakiem dalszych uwag przewodniczący, po odczytaniu treści, zarządził 
głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 132/XV/2012 w sprawie nabycia przez Gminę Kalety własności lokalu 
mieszkalnego została przyjęta większością głosów. 
 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 
 
Burmistrz K. Kandzia poinformował, że projekt uchwały dotyczy przedłużenia umowy 
dzierżawy Pani Chrząstek. Poproszone o wyrażenie opinii przewodniczące komisji stałych, 
opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały jako uchwały. Przy czym przewodnicząca 
B. Kąkol pytała od jakiego czasu nieruchomość jest dzierżawiona, (burmistrz odpowiedział, 
że od ok. 20 lat) i czy w związku z tym nie przysługuje prawo pierwokupu. Radca prawny 
odpowiedział, że aby to ustalić należało by sprawdzić, czy zabudowa nieruchomości została 
wykonana po uzyskaniu zezwolenia na budowę. Przewodnicząca M. Wiatrek pytała czy tak 
długie dzierżawienie nieruchomości, może skutkować jej zajęciem poprzez zasiedzenie – 
mecenas odpowiedział, że nie, gdyż dotyczy to osób nieposiadających tytułu prawnego. 
Wiceprzewodniczący R. Sendel pytał, czy umowy dzierżawy nie można zawrzeć na dłuższy 
czas radca prawny odpowiedział, że okresy 3-letnie przewiduje zapis w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami.  
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził 
głosowanie. 
Uchwała Nr 133/XV/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał głos burmistrzowi K. Kandzi, który wyjaśnił,  
że projekt uchwały dotyczy nieruchomości przy ul. Lublinieckiej i pokrótce go uzasadnił. 
Następnie o wyrażenie opinii poproszone zostały przewodniczące komisji stałych Rady 
Miejskiej. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, 
Praworządności i Ochrony Środowiska B. Kąkol, poinformowała, że członkowie komisji 
mieli dużo uwag do projektu : konieczność uiszczania opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste, obawa czy służebność nie będzie się wiązała z opłatami wobec właścicieli 
mieszkań oraz brak dróg dojazdowych i zbyt wąskie prawo przejazdu (3 m). Dlatego też 
przewodnicząca B. Kąkol zgłosiła wniosek formalny, aby zdjąć ten punkt z porządku obrad  
i zwrócić się do likwidatora o wydzielenie geodezyjne dróg dojazdowych.  
Przed głosowaniem nad wnioskiem przewodniczącej Komisji Gospodarczej..., opinię 
wyraziły przewodniczące pozostałych komisji stałych Rady Miejskie, które poinformowały, 
że komisje wyraziły wolę nabycia nieruchomości (oprócz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
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Zdrowia i Spraw Socjalnych, która nie głosowała nad projektem), jednak z uwzględnieniem 
uwag, o których mówiła B. Kąkol.  
Radny J. Klimek zaproponował, aby punkt ten pozostawić w porządku obrad, burmistrz  
K. Kandzia również zaapelował, aby to w głosowaniu rozstrzygnięto czy rada opowiada się za 
warunkami, które zaproponował likwidator KZCP. 
Radna B. Kąkol wycofała wniosek formalny. 
Wobec braku dalszych uwag przewodniczący odczytał treść i zarządził głosowanie. 
Projekt odrzucono – większością głosów. 
 
Wynik głosowania: za – 0, przeciw – 13, wstrzymało się – 1. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru połączenia gminnych 
instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury w Kaletach i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Kaletach. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak poprosił radcę prawnego M. Pawełczyka  
o uzasadnienie, w związku ze zmianą uchwały. Radca wyjaśnił radnym,  
że potrzeba zmiany wynikła po konsultacji z organem nadzoru prawnego i obowiązkiem 
uzgodnień z Ministrem Kultury, Wojewódzką Biblioteką Publiczną oraz Naczelną Radą 
Biblioteczną (2 opinie i 1 zgoda).  
Komisje stałe Rady Miejskiej (z wykluczeniem Komisji Rewizyjnej, która nie głosowała nad 
projektem) opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały jako uchwały.   
Wobec braku pytań przewodniczący odczytał treść i zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 134/XV/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia gminnych 
instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury w Kaletach i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Kaletach została przyjęta większością głosów. 
 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka pomocy 
Społecznej w Kaletach. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej powitał Panią R. Czudaj – kierownik MOPS-u, której 
następnie oddał głos. Pani R. Czudaj wyjaśniła, że statut podejmowany jest w związku z 
nałożeniem na gminę nowych zadań dot. pieczy rodzinnej, poinformowała przy tym, że gmina 
nie posiada środków na to zadanie i pokrótce przedstawiła obowiązki jakie pełnić będzie 
asystent rodzinny. Dodała również, że gminy zaskarżyły tę ustawę, w związku z nałożeniem 
kolejnego obowiązku na gminę, na które nie przeznaczone są żadne środki. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych I. Nowak 
poinformowała, że komisja statut przyjęła, zawnioskowała przy tym o zwiększenie środków 
finansowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadania, o którym 
mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Przy okazji, wyraziła słowa 
uznania dla działalności tej jednostki, podziękowała za wzorową pracę i zadowolenie 
mieszkańców korzystających z pomocy ośrodka.  
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności  
i Ochrony Środowiska B. Kąkol poinformowała, że komisja zapoznała się ze statutem 
jednakże głosowanie pozostawiono na sesję. Pytała przy tym, o ilość rodzin niewydolnych 
wychowawczo – kierownik MOPS-u odpowiedziała, że ok 40, wcześniej ok 10 dzieci 
umieszczonych było w Ośrodkach Opiekuńczo-Wychowawczych, dodała, że w latach 
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ubiegłych wszystkie zasiłki były dotowane z państwa, obecnie tylko zasiłki rodzinne. 
Głosowanie na sesję (w kwestii przyjęcia statutu MOPS-u) pozostawiły również komisje 
Budżetu i Finansów oraz Rewizyjna. 
W związku z brakiem dalszych uwag i pytań przewodniczący, po odczytaniu treści projektu 
uchwały zarządził głosowanie. 
Uchwała Nr 135/XV/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka pomocy 
Społecznej w Kaletach została przyjęta jednogłośnie. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 16. Sprawozdanie z działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kaletach za 2010 rok. 
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej R. Czudaj poinformowała,  
że sprawozdanie z działalności Ośrodka w 2011 roku radni otrzymali wraz z materiałami na 
sesję, jednocześnie prosiła o zadawanie ewentualnych pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.  
Następnie opinię dotyczącą powyższego wyrazili przewodniczący poszczególnych komisji: 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych I. Nowak 
oraz  Komisji Rewizyjnej M. Wiatrek poinformowały, że członkowie komisji przeanalizowali 
informację dotyczącą działalności i zaopiniowali ją pozytywnie, jednocześnie wyrazili 
uznanie dla działalności MOPS-u.  
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności  
i Ochrony Środowiska B. Kąkol oraz Komisji Budżetowej  J. Perz poinformowały, że nie 
omawiano sprawozdania, pozostawiając na sesję możliwość zadawania pytań. 
 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok”. 
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Kalety na 2012 rok.”  
 
Przewodniczący przekazał głos Pani E. Mikołajewskiej-Haiskiej – Pełnomocnikowi 
burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, która pokrótce omówiła projekty 
uchwał. Następnie opinię o programach wyraziły przewodniczące komisji stałych Rady 
Miejskiej, opowiadając się za ich przyjęciem.  
Wobec braku uwag i pytań przewodniczący, po odczytaniu treści - zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr 136/XV/2012 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok” została przyjęta jednogłośnie. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Uchwała Nr 137/XV/2012 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Kalety na 2012 rok”  została przyjęta jednogłośnie. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
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Ad. 19. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2011 rok. 
Ad. 20. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w roku 2011. 
 
Komisje stałe rady (oprócz Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, 
Praworządności i Ochrony Środowiska, która nie zajmowała się tym tematem) po 
przeanalizowaniu sprawozdań pozytywnie je zaopiniowały.  
Radny J. Klimek miał pytanie dot. przeciwdziałania narkomanii w gminie dotyczące ilości 
osób kierowanych na leczenie i zatrzymanych dealerów. Pani pełnomocnik odpowiedziała,  
że policja nie przekazuje gminie takich informacji, zaś komisja zajmuje się głownie 
profilaktyką i uświadamianiem problemu społeczności lokalnej.  
  
Ad. 21. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli 
wewnętrznej „Dochody i wydatki z dzierżawy wodociągów miejskich w Kaletach  
w 2011 r.” 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Wiatrek przedstawiła radnym protokół  
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej „Dochody i wydatki z dzierżawy wodociągów 
miejskich w Kaletach w 2011 r.” – stanowi on załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 22. Interpelacje i zapytania radnych.  
Ad. 23. Wolne wnioski i informacje. 
 
Radni zgłaszali bieżące sprawy: 
J. Klimek: 
- zwrócił uwagę na problem skrzyżowania ul. Sienkiewicza i Mickiewicza - zarastającą na 
chodnik roślinność z posesji prywatnej przy skrzyżowaniu, złego odśnieżania, zaproponował 
również, aby przenieść dalej przejście dla pieszych w związku z faktem tworzenia się w tym 
miejscu dużych kałuż, 
- zwrócił uwagę na niedostateczne ogrzewanie niektórych biur Urzędu Miejskiego, 
- prosił o udrożnienie kanalizacji deszczowej na ul. Gwoździa przy placu targowym, 
- w związku ze zbliżającą się wiosną i możliwością podtopień, prosił o interwencję w sprawie 
udrażniania rowów melioracyjnych, 
- poruszył problem zimowego odśnieżania ulic w Jędrysku i zaproponował, aby w kolejnych 
latach wybierać solidniejszych przedsiębiorców- podając za wzór zeszłoroczną firmę 
odśnieżającą ten rejon, 
- pytał kto odpowiada za przyłącza do sieci wodociągowej, które w związku z mroźną zimą 
pozamarzały, przez co niektórzy mieszkańcy pozbawieni zostali wody, 
- zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego dot. możliwości ukarania pracownika za 
udzielanie informacji radnym.  
Mecenas odpowiedział, że pytanie należałoby uściślić, a pracowników urzędu obejmuje zapis 
ustaw o udzielaniu informacji publicznej i ochronie danych osobowych.  
Następnie przewodniczący E. Ptak udzielił głosu radnemu powiatowemu J. Kalinowskiemu, 
który poinformował zebranych o zamiarze Powiatu dot. likwidacji Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury w Kaletach, jako uzasadnienie (kierownika tej jednostki  
Pana J. Pieczyka) podając brak środków finansowych na jego dalsze prowadzenie. Koszta 
utrzymania jednostki skalkulowane zostały na poziomie 258 tys. zł, z czego 10 tys. to wydatki 
związane z opłatami za media, pozostała część pokrywać ma koszta wynagrodzeń. Burmistrz 
K. Kandzia poinformował, że radni podjęli w ubiegłym roku uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu na pokrycie kosztów mediów jednakże do chwili obecnej 
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Starostwo pomocy nie przyjęło. Radca prawny potwierdził gotowość gminy do pomocy, która 
każdorazowo spotykała się z oporem władz Powiatu. Kolejną sprawą, którą w swojej 
wypowiedzi poruszył Pan J. Kalinowski był budżet starostwa, a konkretniej środki 
zarezerwowane w nim na odwodnienie ul. Paderewskiego (200 tys. zł). Radny powiatowy 
zasugerował możliwość pomnożenia tych pieniędzy poprzez złożenie wniosku  
o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie kwota 200 tys. zł 
stanowiłaby wkład własny, zaś pozyskać by można dodatkowo 800 tys. zł, z czego połowa 
stanowiłaby dofinansowanie z WFOŚ, a połowa środki z kredytu. Rady J. Kalinowski 
podkreślił, że pieniądze te pozwoliły by przeprowadzić całą inwestycję związaną z budową 
kanalizacji deszczowej. Pani skarbnik zauważyła, że w sytuacji gdy starostwo ma problemy 
finansowe, prawdopodobne wydaje się być, że nie posiada ono zdolności kredytowej, 
burmistrz wyraził ponadto wątpliwość, czy inwestycja ta kwalifikuje się do dofinansowania. 
M. Wiatrek: 
- zwróciła się z prośbą o imienne pochwały dla mieszkańców miasta, którzy poczuwają się do 
obowiązku i odśnieżają chodniki przed swoimi posesjami, 
- zauważyła, że w niektórych częściach miasta, ubity śnieg (z odśnieżania) blokuje drogi 
(Drozdka), wobec czego prosiła o jego usunięcie bądź interwencję w Powiecie, 
- poinformowała, że znak Uwaga straż -  przy ul. 1 Maja jest na nieodpowiedniej wysokości. 
Z. Mirowski: 
- podziękował za zakup tabliczek z nazwami ulic: Wiejskiej i Zapolskiej, 
- wyraził nadzieję, na zakup lamp na słupy przy ulicach wyjazdowych na ul. Paderewskiego  
(z rezerwy budżetowej), 
- w imieniu mieszkańców Mokrusa prosił o naprawę nawierzchni drogi do tej dzielnicy. 
R. Gryc: 
- poprosił o powzięcie działań, w celu utworzenia placu zabaw w części wschodniej miasta. 
I. Nowak: 
- prosiła o wyjaśnienia związane z zamieszczeniem na stronie kalety.pl informacji dot. 
inwentaryzacji sieci wodociągowej. 
Burmistrz odpowiedział, że inwentaryzacja polegać będzie głównie na zebraniu informacji 
czy dane gospodarstwo domowe korzysta z hydroforu, czy też pobiera wodę z wodociągów 
miejskich. 
- przekazała prośbę mieszkańców osiedla przy ul. 1 Maja dotyczącą dostarczenia piasku – do 
posypywania.  
B. Kąkol: 
- prosiła o podjęcie działań w celu otwarcia ulicy równoległej do ul. Paderewskiego (od 
strony ul. Myśliwskiej), 
- w związku z nakładami w budżecie na drogi, zwróciła uwagę na fakt, że niektóre z nich nie 
są drogami gminnymi – prosiła aby sprawy te uregulować, 
- poruszyła sprawę poprowadzenia wodociągu do budynku na Zarachu, 
- zwróciła uwagę na stwarzający zagrożenie młyn w Mokrusie,  
- pytała o kwotę brutto wypłaconą na dodatki wyrównawcze dla nauczycieli, (odp. – ok 300 
tys. zł) w związku z nie uzyskaniem konkretnej odpowiedzi, pani skarbnik zobowiązała się 
podać tę informację nazajutrz telefonicznie, 
- wnioskowała o zainstalowanie dodatkowej lampy oświetleniowej przy moście na ul. 30-
Lecia w Zielonej, 
- prosiła o udzielenie informacji nt opracowanych dokumentacji technicznych na inwestycje 
lub modernizacje, które dotychczas nie zostały zrealizowane, 
- zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji nt zawarcia umów z Telekomunikacją 
Polską S.A. na dzierżawę nieruchomości przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku pod 
szafy sterownicze, oraz wysokości wpływów z tego tytułu do budżetu gminy. 
R. Sendel: 
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- podziękował radnym i burmistrzowi, za to, że wolne środki w budżecie Miasta Kalety 
przeznaczone zostały na drogi – o co zawsze walczył, przy czym radny Z. Mirowski wyraził 
nadzieję, że w przyszłorocznym budżecie znajdą się również środki na drogi w Miotku. 
- zwrócił się z wnioskiem do Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, 
Praworządności i Ochrony Środowiska o podjęcie tematu pomocy dla przedsiębiorców  
z terenu gminy Kalety, 
Burmistrz zauważył, że w tej sytuacji pomocne mogłoby się okazać ograniczenie dni 
handlowania – do 2 dni w tygodniu. 
- prosił o rozpatrzenie możliwości wywiezienia mas śniegu zalegających w centrum miasta. 
M. Potempa: 
- pytała kto kieruje obecnie Miejską Oczyszczalnią Ścieków, 
Na pytanie odpowiedział sekretarz D. Szewczyk informując, że obowiązki kierownika pełni 
obecnie p. M. Obłączek. 
- zauważyła, że w Biuletynie Informacyjnym pojawiają się błędy, przy czym poprosiła  
o uważniejsze sprawdzanie informacji tam publikowanych. 
J. Perz: 
- pytała o nabór do projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie 
szans mieszkańców Miasta Kalety, 
- w związku z obawami mieszkańców przed podtopieniami, pytała kto kontroluje drożność 
rowów melioracyjnych, odpowiedziano, że gmina na terenie gminnym, na prywatnej 
własności nie ma już tej możliwości. 
- prosiła o informacje nt ewentualnego utworzenia w mieście nitki gazowej,  
Burmistrz odpowiedział, że zgłosiła się firma, która w chwili obecnej prowadzi rozeznanie 
czy jest zainteresowanie tym tematem, lecz sprawa dotyczyłaby głownie przedsiębiorców.  
- podziękowała za ujęcie w budżecie, modernizacji ul. Matejki i Rymera. 
G. Krupa: 
- zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo zalania przy roztopach, w związku z bardzo złym 
stanem drożności rowów w lasach.  
M. Potempa: 
-podziękowała przewodniczącemu E. Ptakowi za przygotowanie radnym płyt CD  
z wszystkimi dotychczas podjętymi uchwałami. 
B. Kąkol: 
- zwróciła się do przewodniczącego - o przekazywanie radnym odpowiedzi na zgłaszane 
przez nich wnioski. 
Na koniec wiceprzewodniczący R. Sendel poinformował, o terminie składania wniosków  
w Powiatowym Urzędzie Pracy na dofinansowanie stanowiska pracy. 
 
Ad. 24. Zakończenie sesji. 
 
W związku z wyczerpaniem programu sesji przewodniczący ogłosił zakończenie XV sesji 
Rady Miejskiej w Kaletach. Termin następnej sesji – połowa marca. Obrady zakończyły się  
o godzinie 21.25.  
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
Sesję prowadził:         Protokołowała: 
 
 
Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 
 


