
1 
 

Protokół nr XXIII/2012 
  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 listopada 2012 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 
 
Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 
Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach o godz. 16.00 otworzył przewodniczący Rady 
E. Ptak. Na wstępie powitał burmistrza, mecenasa, zastępcę burmistrza, skarbnika oraz 
zaproszonych gości.   
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności 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 oświadczył, iż sesja odbędzie się bez rozpatrywania dodatkowych 
punktów.  
 
Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Wręczenie tytułów Zasłużony Obywatel Miasta Kalety. 
4. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
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 2012 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-

2025. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę 

obliczania podatku rolnego w 2013 roku. 
12. Dyskusja nad projektem uchwały budżetu Miasta Kalety na 2013 rok oraz nad 

projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia gminnych instytucji kultury: 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały. 
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium 

Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów oraz określenia 
zasad jego przyznawania. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2013. 

17. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli 
wewnętrznej „Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach”. 

18. Wyrażenie opinii w sprawie zamiany nieruchomości. 
19. Interpelacje i zapytania radnych. 
20. Wolne wnioski i informacje. 
21. Zakończenie sesji.  
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Ad. 3. Wręczenie tytułów Zasłużony Obywatel Miasta Kalety. 
 
Burmistrz K. Kandzia wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej E. Ptakiem wręczyli kwiaty  
i uhonorowali tytułem Zasłużonego Obywatela Miasta Kalety Panów W. Balbierza oraz  
J. Bonka. Następnie głos zabrał Pan R. Bonk, który podziękował radnym za wyróżnienie,  
a także prezes klubu LKS Małapanew Pan M. Wypych, który dziękował Radzie za poparcie 
wniosków o nadanie tych tytułów, zaś zasłużonym za ich wkład pracy.   
 
Ad. 4. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu  
XXII sesji. Radna M. Wiatrek zgłosiła uwagę dotyczącą ujęcia w protokole zapisu  
z wypowiedzi burmistrza nt. liczby użytkowników zobowiązanych do opłacania energii 
cieplnej. Przewodniczący powołując się na statut Miasta Kalety poinformował o konieczności 
przegłosowania uwagi. Radna B. Kąkol uznała zapis w statucie za niefortunny i podkreśliła, 
że protokół nie powinien być głosowany ze względu na to, że ma być odzwierciedleniem 
rzeczywistego przebiegu sesji. Zaproponowała również, aby przyjęcie protokołu z XXII sesji 
przenieść na następną sesję, na co przystano. 
 
Ad. 5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  
 
Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik  
do protokołu. Burmistrz powiadomił radnych, że Lubliniec wycofał się z wspólnego 
przedsięwzięcia dot. przeprowadzenia przetargu na wywóz odpadów, poruszył problem 
ustalenia ceny za wywóz oraz uprzedził o ewentualności zwołania sesji nadzwyczajnej. 
Burmistrz podał również terminy grudniowych spotkań z mieszkańcami w poszczególnych 
dzielnicach oraz termin wyjazdu radnych do Ustronia.  
Następnie radni zadawali pytania. Radna J. Perz prosiła, aby przybliżyć sprawę spotkania  
z Nadleśniczym odnośnie wylesienia działki przy ul. Jaworowej, burmistrz odpowiedział, że 
chodziło o sprawę pokrycia kosztów wycinki, które stoją po stronie miasta, dodał, że obecnie 
poszukiwana jest firma, która podejmie się tego w zamian za drzewo, radna B. Kąkol pytała 
czy miasto musi wykupić teren, o który poszerzona będzie droga, burmistrz odpowiedział, że 
teren ten jest własnością miasta. Radny K. Złotosz pytał czy korzenie również będą usuwane, 
gdyż wycinki mogliby się podjąć strażacy. 
Radny E. Drabik wspomniał o wernisażu w dniu 24 listopada 2012 r. gdzie odznaczony był 
radny K. Złotosz, zaś radny R. Gryc pytał o teren dzierżawiony w Truszczycy pod plac 
zabaw, burmistrz poinformował o planach zrobienia w centrum Truszczycy tego placu  
i miejsca spotkań mieszkańców pod który wyznaczono już teren, przy tym radna B. Kąkol 
pytała jaki jest zapis w planie zagospodarowania przestrzennego odnośnie tego terenu, 
(burmistrz odpowiedział - łąka). 
 
Ad. 6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach  
w okresie międzysesyjnym. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej  
w okresie międzysesyjnym (stanowi ono załącznik do protokołu).  
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok. 
 
Skarbnik R. Sosnica poinformowała, że zaznajomiła wszystkie komisje ze zmianami 
wprowadzanymi do budżetu projektem uchwały. 
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Komisje: Gospodarcza... oraz Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, 
W komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty... 4 członków głosowało za przyjęciem projektu 
uchwały jako uchwały, 1 się wstrzymał. 
Wobec braku pytań przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 212/XXIII/2012 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok została 
przyjęta większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2012-2025. 
 
Skarbnik R. Sosnica poinformowała, że projekt uchwały omawiała na posiedzeniu wszystkich 
komisji, a jej wyjaśnienia nie budziły zastrzeżeń. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 213/XXIII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2012- 2025 została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 
Projekt uchwały omówiła skarbnik, zaznaczyła przy tym, że stawki podatku od nieruchomości 
wzrosły w stosunku do roku 2012 o średnio 4%.  
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą, po 
uprzedniej poprawce w treści projektu, co wskazała radna J. Perz.        
Uchwała Nr 214/XXIII/2012 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 
 
Skarbnik R. Sosnica poinformowała, że stawki opłaty targowej pozostają bez zmian, 
wyznaczono za to nowe osoby do inkasowania opłat. Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały, przy tym radna J. Perz prosiła, aby uczulić osoby inkasujące do pilnowania, 
aby targujący nie zajmowali chodnika i ulicy, Radna B. Kąkol zgłosiła uwagę do podstawy 
prawnej (zmianę naniesiono), radny J. Klimek pytał czy W. Zajda jest pracownikiem 
etatowym Urzędu Miejskiego (odpowiedział, że tak). Wiceprzewodniczący R. Sendel, jako 
pełniący funkcję związaną z ochroną konkurencji przedsiębiorców miejscowych stwierdził, że 
stawka powinna być  w przyszłym roku podniesiona. 
Wobec braku dalszych pytań i uwag przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie 
nad uchwałą.        
Uchwała Nr 215/XXIII/2012 w sprawie opłaty targowej została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę 
obliczania podatku rolnego w 2013 roku. 
 
W związku z faktem, że projekt uchwały wniosła grupa radnych szczegółowo omówiła go 
radna B. Kąkol, która poinformowała, o zmianie w początkowej wersji ceny z 45 zł za dt na 
47 zł. Przy tym radna przedstawiła problemy, z jakimi zmagają się kaletańscy rolnicy. 
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Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
Wobec powyższego przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 216/XXIII/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę 
obliczania podatku rolnego w 2013 roku została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
Radna B. Kąkol podziękowała za przyjęcie powyższej uchwały. 
 
Ad. 12. Dyskusja nad projektem uchwały budżetu Miasta Kalety na 2013 rok oraz nad 
projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025. 
 
Głos zabrała skarbnik R. Sosnica, która omówiła projekt budżetu na 2013 rok (radni projekt 
otrzymali w dniu 15.11.2012 r.), uznała budżet za zrównoważony, przy tym poinformowała o 
nieuwzględnionych w nim kosztach nowelizowanej ustawy śmieciowej. Skarbnik zaznaczyła, 
że jest to tzw. pierwsze czytanie, radni mogą składać pisemne wnioski do projektu, do których 
burmistrz się ustosunkuje. 
Następnie głos zabierali kolejno przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej, i tak, 
przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów J. Perz poinformowała, że po analizie projektu 
komisja optuje za zwiększeniem środków na współpracę z organizacjami pożytku 
publicznego w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w kwocie 5 tys. zł, 
podobną opinię wyraziła przewodnicząca Komisji Oświaty... I. Nowak. Przewodnicząca 
Komisji Gospodarczej... B. Kąkol poinformowała o wnioskach, które komisja złożyła na 
piśmie dot. przesunięć środków z utrzymania zieleni na zadania kultury fizycznej (taką samą 
propozycję przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej) oraz z dodatków 
mieszkaniowych na wykonanie projektu chodnika w Miotku. Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej J. Klimek poza wspomnianą wcześniej zmianą, zauważył, że w budżecie nie są 
ujęte oszczędności z oświetlenia ulicznego oraz zwroty podatku VAT (skarbnik 
odpowiedziała, że jest to niemożliwe ze względu na to, że VAT pomniejsza wydatki i 
zaburzyłoby to równowagę budżetu). 
Radna M. Potempa wskazała na błędy w projekcie uchwały budżetowej, a które dotyczyły 
zadań oświatowych (skarbnik zobowiązała się nanieść poprawki), radna zaproponowała, aby 
nieuwzględnione w budżecie środki z oświetlenia ulic przeznaczyć na wykonanie oświetlenia 
ścieżki rowerowo-pieszej do Kuczowa. Radna M. Wiatrek zaproponowała, aby część środków 
z oczyszczania miasta przeznaczyć na wykonanie 2 wiat przystankowych w Kaletach oraz na 
kulturę fizyczną. Burmistrz zwrócił się z prośbą, aby radni pozostawili kwoty na utrzymanie 
czystości i zieleni, i wyszczególnił składniki, które się na nie składają. 
 
Ogłoszono 10 min. przerwy. 
 
Po przerwie przewodniczący powitał gości przybyłych na sesję oraz podał propozycję zmiany 
w porządku obrad i przesunięcia punktu 20. Wolne głosy i informacje, jako punkt 13. (za 
zmianą opowiedziało się 15 radnych). 
 
Ad. 13. Wolne wnioski i informacje. 
 
Na prośbę przewodniczącego Rady Miejskiej radny K. Złotosz przedstawił delegatów koła 
łowieckiego Kania, którzy następnie (w uznaniu za promocję walorów przyrodniczych 
miasta, jego hasło promocyjne oraz tworzenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych) 
odznaczyli burmistrza K. Kandzię medalem Zasłużonego dla Łowiectwa Śląskiego. 
W dalszej części tego punktu obrad głos został przekazany Panu R. Stupińskiemu, który w 
imieniu przybyłych mieszkańców ulic Fabrycznej, Kilińskiego i Pstrowskiego przedstawił 
szczegóły sprawy wniesienia opłaty podłączeniowej do sieci energetycznej TAURON 
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budynków zasilanych z KZCP. Mecenas M. Pawełczyk, obiecał włączyć się do sprawy, 
jednocześnie poprosił o całościową dokumentację dotyczącą tego tematu.  
Następnie głos zabrał radny powiatowy J. Kalinowski, który przedstawił temat inwestycji 
powiatowych na terenie miasta Kalety w 2012 roku oraz przedstawił sprawę mieszkanki 
(Krystyny M.) dotyczą przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego jednej z 
nieruchomości na terenie miasta. Radny J. Kalinowski stwierdził, że burmistrz K. Kandzia 
poświadczył nieprawdę w piśmie o numerze WSiRG.832/54/2012.MG skierowanym do ww. 
Pani (co dotyczyło informacji od kiedy w planie zagospodarowania przestrzennego nastąpiła 
zmiana przeznaczenia gruntu) ponadto narażał ją na niepotrzebne niedogodności odsyłając 
dwukrotnie do Starostwa Powiatowego – Wydziału Geodezji. Burmistrz poinformował, że ze 
wspomnianą mieszkanką zawsze rozmawiał w obecności pracowników merytorycznych i 
skierował ja do Starostwa do Wydziału Budownictwa celem sprawdzenia czy planowana 
inwestycja polegająca na budowie placu manewrowego jest działalnością uciążliwą, wyraził 
przy tym żal, że radny poruszył tę sprawę podczas obrad sesji a nie wyjaśnił w Urzędzie 
Miejskim przy udziale obu stron. 
Radna B. Kąkol pytała radnego powiatowego o terminy wydania i realizacji pozwolenia na 
budowę mostu w Zielonej (na pytania nie uzyskała konkretnej odpowiedzi) oraz pytała czy 
interweniował w sprawie uszkodzonego chodnika przy ul. 1 Maja w stronę przejazdu 
kolejowego (na co odpowiedział burmistrz informując, że sprawa chodnika została juz 
załatwiona). Radny J. Klimek pytał o losy Szpitala Powiatowego nr 3, Pan J. Kalinowski 
szczegółowo omówił losy szpitala od 2010 r., poinformował, że w związku z zadłużeniem 
szpitala Zarząd Powiatu zaproponował, aby oddać upadającej spółce zarządzającej tą 
jednostką majątek szpitala (własność powiatu) w wysokości ok. 23 mln złotych, przeciwko tej 
propozycji opowiedziało się 13 radnych, gdyż w sytuacji ogłoszenia upadłości majątek 
zostałby sprzedany. 
Na koniec tego punktu obrad przewodniczący Rady Miejskiej odczytał spis pism, które 
wpłynęły w okresie międzysesyjnym do biura rady. 
 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia gminnych instytucji kultury: 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach. 
 
Projekt uchwały zreferował burmistrz.  
Komisje stałe Rady Miejskiej (oprócz Komisji Budżetu i Finansów która głosowanie 
pozostawiła na sesję) wyraziły pozytywną opinię w jego przedmiocie.  
Wobec powyższego przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą, po uprzedniej 
zmianie w podstawie prawnej (teksty jednolite).        
Uchwała Nr 217/XXIII/2012 w sprawie zamiaru połączenia gminnych instytucji kultury: 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały. 
Ad. 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium 
Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów oraz określenia 
zasad jego przyznawania. 
 
Projekty uchwał omówił radca prawny, naniesiono również poprawki techniczne w treści 
projektów. Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej poproszeni zostali o 
wyrażenie opinii. Każdorazowo opinia komisji była pozytywna.  
Wobec braku dalszych uwag przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami. 
Uchwała Nr 218/XXIII/2012 w sprawie uchylenia uchwały została przyjęta jednogłośnie. 
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Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
Uchwała Nr 219/XXIII/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium 
Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów oraz określenia zasad 
jego przyznawania została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z 
organizacjami pozarządowymi w roku 2013. 
 
Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza D. Szewczyk. Komisje stałe rady wyraziły 
pozytywną opinię w jego przedmiocie. 
Radni pytali o ewentualność zmiany uchwały w zakresie kwoty na kulturę fizyczną - w 
związku z uwagami do budżetu miasta na 2013 rok, związanymi z tym właśnie tematem - 
odpowiedziano, że uchwała może być zmieniona. Pytano również o konsultacje 
przedmiotowego projektu uchwały, zastępca burmistrza odpowiedział, że w ich toku 
wpłynęły dwa wnioski (od Klubu Sportowego UNIA Kalety oraz Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego), a na stronie bip.kalety.pl ukazało się ustosunkowanie do złożonych wniosków. 
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą (po 
uprzednim naniesieniu zmiany w podstawie prawnej). 
Uchwała Nr 220/XXIII/2012 w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2013 została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 18. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli 
wewnętrznej „Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach”. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Klimek przedstawił zebranym wyniki kontroli 
wewnętrznej „Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach” (protokół stanowi 
ono załącznik do protokołu). 
 
Skarbnik przedłożyła poprawki w projekcie budżetu na 2013 rok i podziękowała radnej  
M. Potempie za zauważenie błędów. 
 
Ad. 19. Wyrażenie opinii w sprawie zamiany nieruchomości. 
 
Sprawę zamiany nieruchomości przybliżył burmistrz. Następnie głos zabrała przewodnicząca 
Komisji Gospodarczej... B. Kąkol, która stwierdziła, że dopłata 150 tys. to kwota 
nieadekwatna do wartości działki w Miotku. Podkreśliła, że nieruchomość przy ul. 
Tarnogórskiej jest własnością miasta, zaś nieruchomość w Kaletach stanowi prawo 
użytkowania wieczystego, co wiąże się z wnoszeniem dodatkowych opłat do Starostwa 
Powiatowego. Radna uznała działkę w Miotku jako bardziej atrakcyjną i zaproponowała, aby 
póki co wydzierżawić sklep na niej usytuowany. Przewodnicząca Komisji Budżetu i 
Finansów J. Perz przekazała, że sprawa była poruszana na posiedzeniu komisji jednak 
pozostawiono ją na sesję. Burmistrz poinformował, że zgodnie z zapisem ustawy o 
gospodarce nieruchomościami zamiana może dojść do skutku po sporządzeniu nowych 
operatów i pokryciu różnicy w wartości. Radny J. Klimek wyraził pozytywną opinię nt. 
zamiany, podobnie radna I. Nowak w imieniu Komisji Oświaty, zaznaczyła przy tym, że 
najpierw należałoby wykonać operaty w celu ustalenia wartości. Radna M. Potempa pytała od 
jakiego czasu obecny właściciel nieruchomości przy ul. Fabrycznej chce ją sprzedać, na co 
odpowiedział radny E. Drabik – ok. pół roku. Radna B. Kąkol wskazała, że część działki w 
Kaletach położona jest w pobliżu stacji paliw (w planie zagospodarowania teren 
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przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne) i może być tak, że nie otrzyma się 
pozwolenia na budowę. Wiceprzewodniczący zauważył, że w tym rejonie występowały 
grunty nośne zaszlamione, co należałoby zbadać. Burmistrz dodał, że zainteresowany 
zamianą, nieruchomość przy ul. Fabrycznej nabył za 200 tys. zł, chce dopłacić 150 tys. zł, ma 
on inwestora, który chce wykupić hotel przy ul. Konopnickiej, którego również jest 
właścicielem, warunkuje go jednak od nabycia nieruchomości w Miotku gdzie chce 
wybudować outlet. Radny Z. Peła zaproponował, aby właściciel nieruchomości sprzedał 
najpierw swoje działki, a następnie kupił tę od miasta. Kończąc dyskusję radna I. Nowak 
zaproponowała, aby najpierw zbadać ziemię, zaś radna M. Potempa zaproponowała, aby 
ponownie obniżyć cenę nieruchomości w Miotku i wystawić ją ponownie do sprzedaży. 
Wobec wyczerpania tematu dyskusji przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak zarządził 
głosowanie nad wyrażeniem pozytywnej opinii w kwestii zamiany przedmiotowych 
nieruchomości. 
Wynik głosowania: za – 7, przeciw – 3, wstrzymało się – 5 (obecnych 15 radnych). 
Rada Miejska wydała pozytywną opinię w sprawie zamiany nieruchomości. 
 
Ad. 20. Interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radni zgłaszali bieżące sprawy: 
 
Radna Zuzanna Jelonek prosiła o interwencję w sprawie awaryjności bankomatów w 
mieście, a także o zamontowanie lampy w Drutarni celem oświetlenia niebezpiecznego 
miejsca na drodze (skrzyżowanie ulic Koszęcińskiej z Łowiecką), radna podziękowała 
również za termomodernizację Klubu w Drutarni. 
Radna Blandyna Kąkol wyraziła słowa uznania dla organizacji trzeciej Gali 
przedsiębiorców, omówiła sprawę ulicy Wierzbowej (radna przytoczyła zapis uchwały z 1972 
r. z którego wynikało, że ulica ta jest w granicy miasta drogą gminną, radna poruszała 
również sprawę niszczenia nawierzchni tej drogi przez Nadleśnictwo), prosiła o 
interweniowanie u przewoźników odnośnie wywieszenia tablic przystankowych. Rada 
wnioskowała o powołanie Komisji Statutowej celem zmiany Statutu Miasta Kalety, a także o 
podjęcie działań w celu likwidacji ZEAPO). 
Radna Irena Nowak zgłosiła awarię lamp ulicznych przy ul. 1 Maja oraz prosiła o 
wyrównanie nawierzchni ul. Słowackiego. Pytała również o termin otwarcia Domu Pomocy 
Społecznej, burmistrz odpowiedział, że nastąpi to w okolicach marca, dodał, że interweniował 
w Zarządzie Dróg Powiatowych celem wyremontowania chodnika na tym odcinku. 
Radna Janina Perz zwróciła się z prośbą o poprawę nawierzchni ul. Działkowej i 
Księżycowej, pytała o sprawę Centrum Badawczo- Rozwojowego firmy Hemarpol – w 
związku z sygnałami zaniepokojonych mieszkańców (burmistrz poinformował, że we 
wskazanym miejscu nie powstanie ani Centrum, ani spalarnia odpadów).  
Radna Mirosława Potempa prosiła o utwardzenie ul. Wierzbowej od strony ul. 30-lecia. 
Radna Maria Wiatrek zgłosiła uszkodzenie chodnika przy ul. 1 Maja obok straży, ponownie 
prosiła o podwyższenie wymagających tego znaków drogowych oraz o wyrównanie 
nawierzchni ulic Chopina, Kosmonautów oraz Wojska Polskiego. Radna poruszyła również 
sprawę Centrum Badawczo- Rozwojowego firmy Hemarpol - dlaczego tak późno ukazała się 
informacja o terminie spotkania (burmistrz odpowiedział, że spotkanie nie było organizowane 
przez Urząd Miejski). Radna pytała również o sprawę rewitalizacji parku w Jędrysku, min. 
czy radni znają plan rewitalizacji oraz na co wydana będzie zaplanowana w budżecie kwota 
40 tys. zł. Burmistrz odpowiedział, że rewitalizacja parku została ujęta w strategii Miasta 
Kalety (uchwała została podjęta w kwietniu br., a wszyscy radni głosowali za), powiadomił, 
że 40 tys. zł ma być przeznaczone min. ławki, plac zabaw, oświetlenie i kosze. 
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Radny Edward Drabik zgłosił uszkodzenie nawierzchni parkingu przy MDK, prosił również 
o sprawdzenie, czy oświetlenie uliczne Fabrycznej nie jest zasilane z KZCP. 
Radny Zygmunt Mirowski zwrócił się z prośbą o wyrównanie nawierzchni następujących 
ulic: Myśliwskiej, Bocznej, Jastrzębiej oraz Lubszeckiej. 
Radny Jan Klimek poddał pod rozwagę utworzenie spółki komunalnej na terenie miasta, w 
związku ze złą sytuacją finansową firmy PRIM (burmistrz stwierdził, że rozważane są różne 
ewentualności- utworzenia spółki gminnej bądź wydziału komunalnego) oraz prosił w 
imieniu mieszkańców o podjęcie działań w celu wyczyszczenia studzienek na ul. 
Rogowskiego (na wysokości skrzyżowań z ulicą Wolności oraz z ulicą Drozdka). 
Radny Robert Gryc prosił o poprawę nawierzchni ulic: Pstrowskiego, Kilińskiego oraz 
Gawlika oraz o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o wymianę studzienek na ul. 
Fabrycznej. Radny w imieniu lokatorów mieszkań w MDK zgłosił zły stan dachu budynku, 
prosząc o jego naprawę. 
Radny Grzegorz Krupa podziękował za wyrównanie ul. Krótkiej, przy tym zgłosił fakt 
pozarywanych studzienek na ul. Rogowskiego i prosił aby zwrócić się do PKP o zamalowanie 
wulgaryzmów przyczółków mostu na tej ulicy. 
Radny Kazimierz Złotosz prosił o wyremontowanie nawierzchni ulicy Wolności oraz 
ustawienia znaków ustąp pierwszeństwa przy wjazdach z ul. Witosa, Jaworowej oraz 
Mickiewicza. 
Radna I. Nowak w imieniu Komisji Oświaty... powiadomiła o piśmie jakie napisała komisja 
w związku z sygnałami od mieszkańców na temat sprawy firmy Hemarpol. Następnie 
odczytała jego treść (dotyczyło przeprowadzenia kontroli w ww. firmie w związku z 
przeładunkiem złomu różnego) Burmistrz wyraził swoją opinię na ten temat proponując 
wcześniejsze spotkanie z przedsiębiorcą, dodał, że Centrum nie powstanie, a firma Hemarpol 
jest jednym z  największych podatników. Uwzględniając słowa burmistrza radna I. Nowak 
uznała, że nie wyśle pisma i spróbuje wraz z komisją spotkać się z przedstawicielami tej 
firmy. 
 
Ad. 21. Zakończenie sesji. 
 
Program sesji został wyczerpany więc przewodniczący ogłosił zakończenie XXIII sesji Rady 
Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 21.00.  
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
 
Sesję prowadził:         Protokołowała: 
 
 
Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 
 

 


