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Protokół nr XIV/2012 
  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 stycznia 2012 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 
 
Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak o godzinie 15.00 otworzył  
XIV sesję Rady Miejskiej w Kaletach. Powitał burmistrza, sekretarza, skarbnika oraz 
przybyłych mieszkańców. 
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. 

Porządek obrad został przyjęty bez zmian i wyglądał następująco: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XII i XIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu na 

realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Fabrycznej w Kaletach. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-

2022. 
7. Sprawozdanie burmistrza z działalności w 2011 roku.  
8. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w 2011 

roku. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia straży miejskiej. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do dróg gminnych. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia gminnych instytucji kultury: 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie apelu w przedmiocie funkcjonowania Inspektoratu ZUS 

w Tarnowskich Górach. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 

rok. 
15. Zatwierdzenie planów pracy na rok 2012: Rady Miejskiej w Kaletach oraz komisji 

stałych. 
16. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności za 2011 rok. 
17. Przedstawienie przez instytucje kultury i oświaty ofert programowych dla dzieci  

i młodzieży na ferie w mieście. 
18. Interpelacje i zapytania radnych. 
19. Wolne wnioski i informacje. 
20. Zakończenie sesji.  

 
Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XII i XIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu  
XII i XIII sesji. Radna B. Kąkol wniosła uwagi techniczne do protokołów, które naniesiono. 
Więcej uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego protokoły zostały przyjęte.  
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Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika przy  
ul. Fabrycznej w Kaletach.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach oddał głos burmistrzowi, który wyjaśnił 
przyczynę zweryfikowania kosztów budowy chodnika, a co za tym idzie konieczność 
podjęcia uchwały – co wynikło z nieprawidłowego pomiaru kostki brukowej oraz 
konieczności poszerzenia chodnika przy wjazdach do firm na tym odcinku. 
Następnie opinię na temat projektu uchwały wyrazili przewodniczący komisji stałych rady. 
Przewodniczące Komisji Budżetu i Finansów J. Perz oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Spraw Socjalnych I. Nowak poinformowały, że członkowi komisji po wyjaśnieniu 
wątpliwości głosowali za przyjęciem projektu uchwały jako uchwały. Przewodnicząca 
Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska 
B. Kąkol przedstawiła uwagi, co do projektu uchwały: brak dofinansowania przez Powiat 
Tarnogórski, złe oszacowanie ilości kostki brukowej, dofinansowanie przekazane  
po zakończeniu inwestycji, pytała również z jakich środków nastąpi przesunięcie, skarbnik 
odpowiedziała, że z odśnieżania miasta. Burmistrz ustosunkował się do wypowiedzi o braku 
środków dla gminy Kalety informując, że budżet powiatu uchwalany jest w tym dniu, zaś  
z rozmów z Panią Starostą wynika, że na gminę Kalety wygospodarowano 200 tys. zł. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Sendel poinformował, że dwóch członków komisji 
miało pytania, na które odpowiedzi zostały właśnie udzielone. 
Wobec braku dalszych uwag dotyczących projektu uchwały przewodniczący odczytał jej 
treść, a następnie zarządził głosowanie. 
Uchwała Nr 120/XIV/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Fabrycznej  
w Kaletach została przyjęta jednogłośnie.  
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Po głosowaniu przewodniczący E. Ptak oraz burmistrz K. Kandzia wręczyli nagrodę dla 
przybyłej na sesję - zwyciężczyni konkursu pn. „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”. 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok. 
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusza Ptak głos zabrała pani 
skarbnik, która przedstawiła proponowane zmiany w budżecie. 
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 121/XIV/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. 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2012-2022. 
 
Przewodniczący E. Ptak poprosił o przybliżenie problemu zmiany WPF Panią skarbnik  
R. Sosnicę. Skarbnik oświadczyła, iż zmiana WPF jest efektem zmian przyjętych  
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w poprzedniej uchwale w sprawie zmian budżetu. Problem omawiano wcześniej na forum 
komisji Rady Miejskiej. Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie  
i opowiedziały się za jego przyjęciem. 
W związku z brakiem uwag i pytań przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad 
uchwałą.        
Uchwała Nr 122/XIV/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. 7. Sprawozdanie burmistrza z działalności w 2011 roku.  
 
Burmistrz przedstawił radnym multimedialne sprawozdanie ze swej działalności w 2011 roku 
– stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu. Następnie radni zadawali pytania:  
M. Potempa interesowała się docelowym 1 etatem pedagoga dla wszystkich szkół – 
podkreślając, że obecnie szkoły przejęły zadania poradni psychologicznych, w tym temacie 
odpowiedzi udzielił sekretarz informując, że wiąże się to ze spadkiem ilości uczniów.  
B. Kąkol zauważyła, że mówiąc o kanalizacji w Drutarni należy wspomnieć Śp. Radnego  
K. Jelonka, M. Wiatrek dodała, że wszyscy radni poprzedniej kadencji poparli budowę 
kanalizacji w tej dzielnicy, a inwestycji nie przeprowadzono ze względu na brak środków.  
J. Perz przekazała informacje zwrotne od mieszkańców z pochwałą, za dostępność informacji 
zamieszczanych  na stronie kalety.pl oraz nowy wizerunek Biuletynu. M. Wiatrek w imieniu 
mieszkańców pytała o warunki założenia kolektorów słonecznych, burmistrz odpowiedział,  
że możliwość uzyskania dofinansowania jest uwarunkowana zaciągnięciem pożyczki, dodał, 
że w powyższej kwestii ukaże się artykuł informacyjny w Biuletynie. 
 
Ad. 8. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach  
w 2011 roku. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił obecnym sprawozdanie z działalności Rady 
Miejskiej za 2011 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
Następnie ogłoszono przerwę. 
 
Po przerwie przewodniczący E. Ptak poinformował zebranych, o konieczności uzupełnienia 
porządku obrad w związku z faktem, iż wykluczone jest jednoczesne pełnienie funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jak 
również członka tej komisji– co reguluje zapis w ustawie o samorządzie gminnym.  
W związku z powyższym przewodniczący zaproponował wprowadzenie po punkcie  
13. kolejnych 3 punktów: 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Kaletach. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Kaletach. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Kaletach. 
Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem tych punktów do porządku 
obrad. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
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Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia straży miejskiej. 
 
Przewodniczący poprosił burmistrza o zabranie głosu w temacie przedmiotowego projektu 
uchwały. Burmistrz poinformował, że pomysł utworzenia straży miejskiej powstał w związku 
z zwiększającą się stale ilością zadań w samorządzie dot. utrzymania porządku, podjąc  
za przykład nową ustawę śmieciową oraz utrzymanie czystości na terenach rekreacyjnych  
w Zielonej. Następnie o wyrażenie opinii poproszeni zostali przewodniczący komisji stałych 
Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa i Praworządności  
B. Kąkol powiadomiła, że projekt uchwały wywołał burzliwą dyskusję, przedstawiła też 
uwagi i pytania związane z pomysłem utworzenia straży miejskiej, czyli: czy strażnik miejski 
może przeprowadzać interwencje sam, czy będzie musiał mieć zapewniony samochód 
służbowy, czy w wystąpieniu do Komendy Wojewódzkiej Policji wspomniano o fotoradarze 
oraz ile osób zatrudnionych będzie w straży miejskiej. Ze względu na wyżej wymienione 
wątpliwości Komisja pozostawiła głosowanie nad projektem uchwały na sesję. Do zadanych 
pytań ustosunkował się radca prawny, który poinformował, że Główna Inspekcja Transportu 
Drogowego nie ma monopolu na fotoradary i dodał, że Gmina Kalety nie znalazła się na 
mapie stałych punktów fotoradarowych. Podkreślił też, że utworzenie straży miejskiej ma na 
celu głownie utrzymanie porządku i ładu w gminie. Zgodził się, że pewne działania 
prewencyjne wymagają obecności świadka, lecz świadkiem nie musi być drugi strażnik 
miejski, podkreślił, że zanim procedura zostałaby uruchomiona wymagała by stworzenia 
regulaminu, przeprowadzenia konkursu na strażnika. Radny K. Złotosz wyraził obawę, że 
utworzenie straży miejskiej może przyczynić się do likwidacji Posterunku Policji. Wywiązała 
się dyskusja nt ustawiania fotoradarów i trudnościach w ich stawianiu po zmianie przepisów – 
radna B. Kąkol przekazała wiadomość, którą przeczytała dotyczącą utworzenia punktu 
pomiaru prędkości przy starej poczcie w Miotku. Radny J. Klimek zgodził się, że strażnik 
byłby w mieście potrzebny w celu utrzymania porządku w mieście. Miał jednak wątpliwość 
co do możliwości egzekwowania należności za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradar, 
do czego potrzeba informacji nt dochodów, stanu rodziny. Głos zabrał burmistrz, który 
poinformował, że przeprowadzał rozmowy z wójtem Kochanowic – gminy, w której straż 
gminna funkcjonuje, fotoradar jest tam dzierżawiony (1 zł za 1 zrobione zdjęcie) a należności 
egzekwuje wybrana firma (40 % do 60%). Burmistrz przyznał, że przedsięwzięcie 
logistycznie jest trudne do zrealizowania, a pomysł zrodził się po spotkaniach  
z mieszkańcami. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych I. Nowak przekazała, że członkowie Komisji Oświaty.. mieli te same pytania co 
członkowie Komisji Gospodarczej... przeprowadzili wraz z panią skarbnik R. Sosnicą 
kalkulację dotyczącą kosztów utrzymania straży miejskiej, dodała, że kompetencje straży 
zmalały, widać potrzebę jej utworzenia w takich dzielnicach jak Drutarnia i Miotek, jednak 
mieszkańcy pozostałych dzielnic gminy pełni są obaw z tym związanych. Przewodnicząca 
Komisji Budżetu i Finansów przekazała, że komisja miała podobne wątpliwości, w związku z 
czym odłożono głosowanie na sesję. Ustalone koszty szacunkowe utrzymania straży 
skalkulowane zostały na poziomie 40-50 tys. zł rocznie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
R. Sendel wyraził podobne wątpliwości dlatego członkowie Komisji nie głosowali nad 
projektem. Na koniec radna M. Wiatrek zgłosiła wniosek formalny o wykreślenie z porządku 
obrad tego punktu, uznając temat za przedyskutowany jednak wymagający czasu 
(zaproponowała by wstrzymać działania do czasu wyjaśnienia kwestii utworzenia punktu 
pomiaru prędkości w Miotku). Przewodniczący wniosek poddał głosowaniu. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
Wobec powyższego punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia straży miejskiej został 
wykreślony z porządku obrad. 
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Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do dróg gminnych. 
 
Projekt uchwały zreferował burmistrz, następnie opinię w tym temacie przedstawili 
przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej, 
Rynku Pracy, Bezpieczeństwa i Praworządności B. Kąkol poinformowała, że droga ujęta  
w projekcie uchwały składa się z dwóch działek, i tych działek powinna dotyczyć opinia 
Zarządu Powiatu, w związku z powyższym zaproponowała,  by wystąpić, o ponowienie 
procedury – propozycję poparł radca prawny. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych I. Nowak poinformowała, że komisja również miała 
wątpliwości co do zakwalifikowania drogi do kategorii gminnych, w związku z czym 
poproszono o wyjaśnienia pracowników Urzędu Miejskiego.  
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej.... zgłosiła wniosek formalny o wykreślenie podjęcia 
dwóch uchwał w sprawie dróg gminnych z porządku obrad (pkt 9. i pkt 10. porządku obrad) 
oraz o przeprowadzenie procedury w celu uzupełnienia o działkę nr 210, co następnie zostało 
poddane głosowaniu. 
 
Wynik głosowania: za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 2. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Wobec powyższego punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do dróg gminnych 
oraz 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej zostały wykreślone,  
a dalszy porządek obrad wyglądał następująco: 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia gminnych instytucji kultury: 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie apelu w przedmiocie funkcjonowania Inspektoratu ZUS 
w Tarnowskich Górach. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Kaletach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Kaletach. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Kaletach. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 
rok. 

15. Zatwierdzenie planów pracy na rok 2012: Rady Miejskiej w Kaletach oraz komisji 
stałych. 

16. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności za 2011 rok. 
17. Przedstawienie przez instytucje kultury i oświaty ofert programowych dla dzieci  

i młodzieży na ferie w mieście. 
18. Interpelacje i zapytania radnych. 
19. Wolne wnioski i informacje. 
20. Zakończenie sesji.  

 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia gminnych instytucji kultury: 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach. 
 
Projekt uchwały zreferował radca prawny, powołując się na zmianę przepisów o działalności 
kultury. Następnie opinię na ten temat wyrazili przewodniczący komisji stałych Rady 
Miejskiej.  
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych I. Nowak 
poinformowała, że członkowie komisji dyskutowali nad projektem uchwały  
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i oszczędnościami,  jakie będą wiązały się ze zlikwidowaniem etatu dyrektora. Burmistrz 
poinformował, że najważniejszą kwestią jest w tej sprawie ułatwienie zarządzania jednostką, 
oszczędnością będzie 1 dodatek funkcyjny dyrektora. Radny J. Klimek pytał, czy ogłoszony 
będzie konkurs na stanowisko dyrektora – burmistrz odpowiedział, że tak.  
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów J. Perz poinformował, że temat omawiano na 
posiedzeniu Komisji jednakże, ze względu na różnicę zdań głosowanie pozostawiono na 
sesję. 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa i Praworządności oraz 
Komisji Rewizyjnej wyrazili pozytywną opinię w tym temacie. Przy tym radna B. Kąkol 
wyraziła wątpliwość, co do podstawy prawnej, co następnie wyjaśniono, a podstawę prawną 
poprawiono. 
Wobec braku dalszych uwag przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść projektu uchwały 
(wraz z naniesionymi zmianami w podstawie prawnej) i zarządził głosowanie. 
Uchwała Nr 123/XIV/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 – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie apelu w przedmiocie funkcjonowania Inspektoratu 
ZUS w Tarnowskich Górach. 
 
Przewodniczący E. Ptak poinformował, że projekt uchwały jest efektem pisma radnego  
Z. Mirowskiego przedstawionego na poprzedniej sesji. Następnie zwrócił się do 
przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej o wyrażenie opinii. Przewodniczący 
wszystkich komisji Rady Miejskiej w Kaletach opowiedzieli się zgodnie za przyjęciem 
projektu uchwały. Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad 
uchwałą. 
Uchwała Nr 124/XIV/2012 w sprawie apelu w przedmiocie funkcjonowania Inspektoratu 
ZUS w Tarnowskich Górach została przyjęta jednogłośnie. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
Po głosowaniu radny Z. Mirowski podziękował za przyjęcie uchwały i poprosił o jej 
odpowiednie rozpropagowanie. 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projekt uchwały jest wynikiem zapisu art. 
18a ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że funkcji wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej nie może pełnić przewodniczący, a nawet członek Komisji Rewizyjnej. 
Ponieważ radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały przewodniczący po odczytaniu treści 
zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 125/XIV/2012 w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Kaletach została przyjęta jednogłośnie. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
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Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Kaletach. 
 
Radca prawny powiadomił zebranych, że wybór do składu Komisji Rewizyjnej odbywa się  
w głosowaniu jawnym. Każdy radny może oddać jeden głos, a kandydaci nie są wyłączeni  
z głosowania. Radna I. Nowak zapytała, czy nie można by zaczekać z uzupełnieniem składu 
komisji do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej i wtedy uzupełnić skład Komisji 
Budżetu i Finansów oraz Rewizyjnej. Radca prawny M. Pawełczyk uzasadnił pilność wyboru 
w związku z faktem, iż Komisja Rewizyjna jest jedyną komisją, która posiada ustawowe 
funkcje. 
Następnie przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak poprosił o zgłaszanie kandydatur do 
komisji, i tak: 
radna B. Kąkol zgłosiła radną M. Potempę (zgodziła się) 
radny J. Klimek zgłosił radną J. Perz (zgodziła się) 
radny R. Gryc zgłosił radnego E. Drabika (zgodził się) 
radna M. Wiatrek zgłosiła radnego R. Gryca (ze względu na nadmiar obowiązków – nie 
zgodził się). 
Radna B. Kąkol zwróciła uwagę na fakt, iż radny E. Drabik jest już członkiem dwóch komisji, 
mecenas odpowiedział, że statut nie przewiduje ograniczeń w tej kwestii.  
Przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatur. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Następnie głosowano na poszczególnych kandydatów (wg kolejności alfabetycznej): 

1. Radny E. Drabik otrzymał 4 głosy za, 
2. Radna J. Perz otrzymała 3 głosy za, 
3. Radna M. Potempa otrzymała 6 głosów za. 

Obecnych 14 radnych (radny E. Drabik wstrzymał sie od głosu). 
W związku z powyższym uchwałą Nr 126/XIV/2012 w sprawie uzupełnienia składu Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaletach, do jej składu wybrana została M. Potempa. 
Radna M. Potempa podziękowała radnym za wybór, a przewodniczący wyraził słowa uznania 
dla radnego E. Drabika za dżentelmeńską postawę. 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę na wytypowanie kandydatur na przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. Po przerwie komisja zgłosiła kandydaturę radnej M. Wiatrek (wyraziła zgodę),  
a przewodniczący zarządził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatur. 
 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Następnie przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad wyborem radnej  
M. Wiatrek na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Uchwała Nr 127/XIV/2012 w sprawie 
wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaletach została przyjęta 
większością głosów. Radna M. Wiatrek podziękowała za wybór. 
 
Wynik głosowania: za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 3. 
Obecnych 14 radnych. 
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Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 
2012 rok. 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Wiatrek została poproszona o przedstawienie planu 
pracy Komisji na 2012 rok. Następnie wypowiedzieli się przewodniczący pozostałych komisji 
Rady Miejskiej opowiadając się za przyjęciem projektu uchwały jako uchwały. Radna  
B. Kąkol pytała przy tym - dlaczego w każdym miesiącu znajdują się sprawy związane  
z oczyszczalnią ścieków, wspomniała przy tym, że Komisja Gospodarcza.... zajmowała się 
również tym tematem, i wnioskowała do pracownika Urzędu Miejskiego J. Potempy  
o przeprowadzenie kontroli. Odpowiedział R. Sendel informując kanalizacja sanitarna  
to obecnie największa inwestycja w gminie, dlatego zamiarem Komisji Rewizyjnej jest 
wielowymiarowe jej skontrolowanie min. dzierżawy za wodociągi i szczegółów  
jej modernizacji, która finansowana ma być ze środków uzyskanych z dzierżawy. 
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad 
uchwałą. 
Uchwała Nr 128/XIV/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej  
na 2012 rok została przyjęta jednogłośnie. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 15. Zatwierdzenie planów pracy na rok 2012: Rady Miejskiej w Kaletach oraz 
komisji stałych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak zaproponował, aby wykreślić ten punkt z porządku 
obrad, w związku z koniecznością uzupełnienia Planu Pracy Rady Miejskiej. Radna B. Kąkol 
zaproponowała, aby uzupełnić go na miejscu i punkt pozostawić- na co przewodniczący 
przystał, odczytując następnie Plan Pracy Rady Miejskiej. Przewodniczące Komisji Budżetu i 
Finansów, Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisji 
Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych złożyły na 
ręce przewodniczącego Rady Miejskiej plany pracy komisji. 
Następnie przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak zarządził głosowanie nad przyjęciem 
planów pracy na 2012 rok. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 16. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności za 2011 rok. 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Wiatrek odczytała sprawozdanie z działalności 
Komisji w 2011 roku – stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu. 
Wiceprzewodniczący R. Sendel podziękował wszystkim członkom Komisji za zaangażowanie 
i pracę, a obecna przewodnicząca Komisji M. Wiatrek podziękowała R. Sendlowi za 
współpracę, kompetencje i miłą atmosferę pracy. 
Następnie zarządzono głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
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Ad. 17. Przedstawienie przez instytucje kultury i oświaty ofert programowych dla dzieci  
i młodzieży na ferie w mieście. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych I. Nowak 
poinformowała, że wpłynęło 5 ofert: z Klubu w Drutarni, MDK, Świetlicy Port, Świetlicy 
Przystań oraz PSP Nr 1- która jako jedyna szkoła otwarta jest w czasie ferii, zaś nauczyciele 
poświęcają wtedy swój prywatny czas. Oferty uznała za atrakcyjne, ukierunkowane  
na bezpieczeństwo, i dużo zajęć na świeżym powietrzu. W odniesieniu radna M. Potempa 
powiadomiła, że nauczyciele ze szkoły w Miotku również nadzorują dzieci podczas ferii,  
zaś radna B. Kąkol pytała o wymiar urlopu dla nauczycieli, odpowiedziano, że 8 tygodni. 
 
Ad. 18. Interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radni zgłaszali bieżące sprawy: 
B. Kakol: 
- pytała na jakim etapie znajduje się postępowanie w Samorządowym Kolegium 
Odwoławczym odnośnie naliczania podatku za altany w Drutarni, 
Odpowiedział radca prawny informując, że SKO w postępowaniu nakazało, aby wystąpić do 
Kręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców o ujawnienie danych osobowych. W 
przypadku nie uzyskania tych informacji zostanie wszczęte postępowanie skarbowo-
podatkowe. 
- prosiła o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie mostu na ul. 30-lecia, 
- poinformowała o złożonym przez siebie wniosku o zmianę w planie zagospodarowania 
przestrzennego, co dotyczy boiska w Kuczowie, oraz o wystąpieniu do firmy „Uni-Metal”  
o umieszczenie rozkładów jazdy na przystankach busów na trasie Tarnowskie Góry – 
Drutarnia i Kalety – Lubliniec. 
Burmistrz poinformował o rozmowie z firmą Uni-Metal, w trakcie której poruszał 
sygnalizowany przez radną problem- właściciel twierdzi, że rozkłady są wywieszane, lecz są 
zrywane. Przy tym burmistrz poruszył problem prosperującej na skraju nieopłacalności, linii 
Kalety – Lubliniec. 
- poruszyła sprawę komunalizacji części starej poczty w Kaletach (pomimo negatywnej 
decyzji  Wojewody gmina mogłaby porozumieć się z właścicielami, aby ponownie wystąpić 
do Wojewody),  
Mecenas odpowiedział, że postępowanie w tej sprawie trwałoby zbyt długo ze względu na 
złożoność sprawy, bardziej atrakcyjne dla interesu gminy byłoby pobieranie podatku.  
- prosiła o podjęcie próby uregulowania stanu prawnego nieruchomości przy szkole w Miotku 
i wystąpienie do Starosty Tarnogórskiego o zasiedzenie. 
- zwróciła się z prośbą o rozeznanie uiszczania opłat za szafy telekomunikacyjne usytuowane 
na terenie szkoły w Miotku, 
- prosiła o wymienienie tablicy ogłoszeniowej przy sklepie w Zielonej.. 
I. Nowak: 
- ponowiła prośbę o ustawienie wiaty przystankowej przy budynku na ul. Żwirki i Wigury 2 –  
w trosce o dzieci dojeżdżające do szkoły z Kalet do Drutarni i na odwrót. 
R. Gryc: 
- zgłosił fakt zalania asfaltem 3 lub 4 studzienek deszczowych na ul. Fabrycznej, 
- pytał o obowiązek odśnieżania i posypywania chodników przy kamienicach przy  
ul. Lublinieckiej, Fabrycznej oraz wzdłuż płotu firmy „Hemarpol”, 
- zwrócił się z prośbą, aby po zakończeniu prac związanych z podłączeniem do kanalizacji 
wyrównać nawierzchnię ul. Gawlika. 
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M. Potempa: 
- pytała dlaczego ul. Stawowa nie została wyłączona z ruchu oraz o plac zabaw przy szkole  
w Miotku. 
Burmistrz odpowiedział, że plac zabaw będzie doposażony. 
J. Perz: 
- pytała o miejsca do parkowania dla tirów przy Miejskim Domu Kultury, 
Burmistrz odpowiedział, że firma Hemarpol ma zgodę na parkowanie do końca tego roku,  
- ponownie zwróciła się o zamieszczenie w Biuletynie informacjo o wysokościach stawek 
podatkowych, 
- prosiła o uwzględnienie możliwości budowy drogi – Matejki oraz pytała o koszta budowy 
drogi Rymera, 
- zwróciła uwagę na możliwość uczestnictwa w obradach Rady Miejskiej radnych 
Młodzieżowej Rady Miasta- w szczególności w punktach, które bezpośrednio ich dotyczą 
(np. oferty programowe na ferie). 
Przewodniczące E. Ptak uznał uwagę za słuszną i przy okazji poinformował o terminie II sesji 
Młodzieżowej Rady Miasta w Kaletach – 16.02.2012 r. 
Z. Mirowski: 
- zwrócił się o podjęcie działań mających na celu poprawę stanu mostu w Zielonej, 
- podziękował za podjęcie uchwały w sprawie apelu w przedmiocie funkcjonowania 
Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach. 
K. Złotosz: 
- prosił o wymianę pokrywy studzienki usytuowanej przed remizą strażacką, 
- zwrócił uwagę na zapadniętą kratkę studzienki kanalizacji deszczowej przy ul. Drozdka  
w okolicy Delikatesów Centrum. 
E. Drabik: 
- zgłosił zapadnięcie się asfaltu przy studzience kanalizacji deszczowej na nowo zrobionym 
odcinku ul. Fabrycznej  
M. Wiatrek: 
- zwróciła uwagę na koszta jakie muszą ponosić mieszkańcy zobowiązani do posypywania 
chodników przy własnych posesjach. 
G. Krupa: 
- zgłosił niedrożność studzienki kanalizacji deszczowej na ul. Ks. Rogowskiego przy kościele, 
- prosił o zdyscyplinowanie przedsiębiorcy odśnieżającego ul. Dąbrowskiego, Tuwima, 
Łącznej, w związku ze zgłoszeniami mieszkańców.  
J. Klimek: 
- pytał o odśnieżanie ścieżki rowerowo-pieszej  do Mokrusa. 
Radna B. Kąkol poinformowała, że o ścieżkę powinien dbać właściciel nieruchomości 
przyległej, którym jest Skarb Państwa w Nadleśnictwie Świerklaniec, zaś właścicielem 
ścieżki jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
Przewodniczący wyraził słowa uznania dla radnego R. Gryc za skuteczność w działaniach na 
rzecz oznakowania ścieżki rowerowo-pieszej na Drutarnię. 
R. Sendel: 
- zwrócił się z prośbą o zamieszczenie w Biuletynie informacji dla mieszkańców – 
parkujących na ulicach, o ustawianie samochodów na noc na chodnikach, co umożliwiłoby 
bardziej skuteczne odśnieżanie ulic, 
- na wniosek mieszkańców poprosił o umieszczenie drogowskazu przy skrzyżowaniu ul. Ks. 
Rogowskiego z Ks. Drozdka – kierującego na cmentarz, 
- prosił, aby wyznaczyć miejsce do parkowania dla kierowców dużych samochodów 
dostawczych i ciężarowych. 
Burmistrz odpowiedział, że zwrócono się do likwidatora o teren w okolicach byłego żłobka, 
w celu utworzenia parkingu. 
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Ad. 19. Wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił radnych na obchody Święta Patrona Zespołu Szkół 
w Kaletach oraz koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z gminy Chrząstowice na niedziele  
na godz. 16.30, a także odczytał spis pism, które wpłynęły do biura obsługi rady. 
Następnie udzielił głosu przybyłemu na sesję J. Bregule, który podzielił się z zebranymi 
spostrzeżeniami, w związku z wypowiedzią radcy prawnego M. Pawełczyka na ramach 
tygodnika „Gwarek”. Rzecz dotyczyła uchylenia uchwały w sprawie zasad wynajmu 
miejskich lokali użytkowych. Pan J. Breguła był zbulwersowany funkcjonowaniem w obiegu 
prawnym uchwały o zasadach najmu miejskich lokali użytkowych, w szczególności zapisu  
o możliwości „dziedziczenia” prawa najmu- co uznał za wyjątkowo korupcjogenne. 
Zasugerował, że poprzedni radni zostali zmanipulowani przy podejmowaniu tej uchwały, 
dodał, że posiada rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Śląskiego uchylające uchwałę, które 
następnie zostało zaskarżone (przy tym poinformował, że wystąpił do Wojewody  
o wyjaśnienie tej sprawy). Wspomniał również o niemożności otrzymania stenogramów oraz 
nagrań dźwiękowych z sesji – do czego ustosunkowała się radna M. Wiatrek informując,  
że stenogramy z sesji nie były nigdy sporządzane- dopiero wyrok sądu nakazał wykonanie 
stenogramu dla wnioskującej o niego radnej B. Kąkol. Radca prawny odpowiedział,  
że wypowiedź w „Gwarku” nie była zgodna ze stanem rzeczywistym, a on sam jej nie 
autoryzował. Kończąc tę wypowiedź burmistrz podkreślił, że najważniejsze jest to,  
że uchwałę uchylono, zaś mecenas nie stanowi przepisów prawa i nie można go obwiniać  
za zapisy zawarte w tej uchwale.  
 
Ad. 20. Zakończenie sesji. 
 
W związku z wyczerpaniem programu sesji przewodniczący ogłosił zakończenie XIV sesji 
Rady Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 19.45.  
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
Sesję prowadził:         Protokołowała: 
 
 
Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 
 
 


