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Protokół nr XIX/2012 
  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 
 
Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 
Obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach o godz. 16.00 otworzył przewodniczący Rady 
Miejskiej E. Ptak. Powitał mieszkańców, burmistrza, skarbnika, mecenasa, zastępcę 
burmistrza, radnych oraz przedstawiciela mediów.   
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (radny  
J. Klimek nieobecny usprawiedliwiony, radna B. Kąkol 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 zaproponował rozszerzenie porządku obrad o dwa punkty dodatkowo 
skierował pytanie do komisji stałych Rady Miejskiej w związku z pismem przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach odnośnie podjęcia uchwały w sprawie sprzeciwu 
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach odnośnie braku konsultacji społecznych przy 
wprowadzaniu systemu emerytalnego, komisje stałe potwierdziły chęć podjęcia uchwały 
popierającej ten sprzeciw. 
Wobec powyższego przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku 
obrad: 
- jako punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.  
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 
 
- jako punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.  
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 
 
- jako punkt 23. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia sprzeciwu wobec braku konsultacji 
społecznych przy wprowadzaniu zmian w systemie emerytalnym. 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 
 

 
Przyjęty program sesji: 

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

międzysesyjnym. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok, dyskusja.  
7. Odczytanie opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Katowicach  o  sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2011 rok.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu Miasta Kalety za 2011 

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

Burmistrzowi Miasta Kalety za 2011 rok.  
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10. Odczytanie opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku 
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety 
za 2011 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 
2011 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 
2011 r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za okres od  
1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-

2022. 
16. Podjęcie uchwały w uchylającej uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 

gminnych na terenie gminy Kalety. 
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze gminnej  

w mieście Kalety. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i zasad udzielania bonifikaty od 

opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości oraz wysokości stawki procentowej. 

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

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia sprzeciwu wobec braku konsultacji społecznych 

przy wprowadzaniu zmian w systemie emerytalnym. 
24. Interpelacje i zapytania radnych. 
25. Wolne wnioski i informacje. 
26. Zakończenie sesji.  

 
Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu  
XVIII sesji. Radna M. Wiatrek zgłosiła dwie uwagi do protokołu, pierwsza dotyczyła 
dopisania czym kierowała się radna przy zgłaszaniu wniosku formalnego o usunięcie punktu z 
porządku obrad, druga- sprecyzowania pytania dotyczącego ogródka przy Restauracji Casyno. 
 
Na salę obrad weszła radna b. Kąkol. Obecnych 14 radnych. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uwag. 
Wynik głosowania: za – 6, przeciw – 1, wstrzymało się – 7 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  
 
Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik  
do protokołu. Po jego przedstawieniu radni zadawali pytania. Radna B. Kąkol pytała o zakres 
prac remontowych chodnika przy ul. Tarnogórskiej, burmistrz odpowiedział, że zrobione 
będzie odwodnienie jak również cała nawierzchnia – w całości ze środków wojewódzkich. 
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Wiceprzewodniczący R. Sendel pytał o konkrety spotkania (w Tworogu) w sprawie ustawy 
śmieciowej, burmistrz odpowiedział, że miało ono charakter szkoleniowy. 
 
Ad. 5. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach  
w okresie międzysesyjnym. 
 
Sprawozdanie przewodniczącego Rady Miejskiej stanowi załącznik do protokołu.  
Uwag i pytań – brak. 
Następnie przewodniczący przekazał głos dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Kaletach 
M. Lisieckiemu, który podziękował za sfinansowanie jubileuszu 85-lecia Miejskiej Orkiestry 
Dętej oraz mundurów dla jej członków. Pokrótce omówił problemy i „bolączki” MDK, 
następnie wręczył zebranym upominki związane z jubileuszem orkiestry. 
Radna B. Kąkol pytała dlaczego uczestniczki sekcji areobiku płacą za zajęcia, Pan  
M. Lisiecki odpowiedział, że areobik to twór samofinansujący się, gdyż sekcja reprezentuje 
instytucję kultury na zewnątrz, co w przypadku areobiku nie występuje. 
 
Ad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok, dyskusja. 
Ad. 7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok. 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 
Miasta Kalety za 2011 rok. 
Ad. 9. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Kalety za 2011 rok. 
Ad. 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
Kalety za 2011 rok. 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
Kalety za 2011 rok. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej E. Ptak udzielił głosu przewodniczącym komisji stałych 
rady, które opowiedziały się za zatwierdzeniem i przyjęciem sprawozdania (Komisja 
Gospodarcza głosowanie i ewentualne pytania pozostawiła na sesję).  
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Wiatrek odczytała pozytywną opinię Komisji 
dotyczącą wykonania budżetu za 2011 rok. W związku z pozytywną opinią Komisja 
Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowiącym uchwałę 
Nr 2/2012 Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie wniosku o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2011 rok. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała również Uchwały III Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta Kalety sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok oraz  
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaletach. Wydano pozytywne 
opinie w przedmiotowych sprawach. 
Następnie wiceprzewodniczący R. Sendel przedstawił analizę ekonomiczną ostatnich dwóch 
lata działań samorządowych w mieście. Poinformował, że w stosunku do roku 2010 dochody 
budżetowe wzrosły o 15%, o 25,5% wzrosły też dochody własne gminy, znacząco bo o 40% 
podskoczyły nakłady inwestycyjne w mieście. Wiceprzewodniczący określił rok 2011 jako 
bardzo dobry dla miasta, podkreślił, że nakłady przekraczające 30% dochodów są 
świadectwem faktu rozwoju miasta. 
Wobec braku dalszych głosów przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad 
uchwałą (w której, po wcześniejszej dyskusji zmieniono treść tytułu). 
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Uchwała Nr 175/XIX/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 
2011 rok została przyjęta jednogłośnie.   
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
Po głosowaniu przewodniczący skierował słowa podziękowania do pani skarbnik i wręczył jej 
kwiaty, za współpracę podziękowały również przewodniczące Komisji Rewizyjnej oraz 
Budżetu i Finansów.  
 
W związku z wcześniejszym przedstawieniem wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 
głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi. 
Uchwała Nr 176/XIX/2012 w sprawie absolutorium z  tytułu wykonania budżetu na 2011 rok, 
została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z gratulacjami wręczył burmistrzowi kwiaty, następnie 
burmistrz podziękował radnym podkreślając, że kwestia wypełnienia zobowiązań 
budżetowych to nie tylko jego zasługa, gdyż udział w tym mieli wszyscy pracujący dla dobra 
miasta. Określił budżet jako stabilny a miasto rozwijające się, dodał, że od końca 2010 roku 
pozyskano około 9 milionów zł. środków zewnętrznych. Burmistrz zaznaczył, że jednogłośnie 
udzielone mu absolutorium mobilizuje go do jeszcze cięższej pracy dla dobra mieszkańców. 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia  
2011 r. 
 
Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Następnie 
przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały. 
Uchwała Nr 177/XIX/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia  
2011 r. została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za okres od  
1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 
 
Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Wobec powyższego 
przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały. 
Uchwała Nr 178/XIX/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za okres od 1 stycznia 
2011 r. do 31 grudnia 2011 r. została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok.  
 
Przewodniczący E. Ptak udzielił głosu pani skarbnik, która poinformowała, że omawiała 
przedmiotowy projekt uchwały podczas posiedzeń komisji stałych. 
Przewodniczące komisji stałych poinformowały, że podczas posiedzenia komisji członkowie 
jednogłośnie wydali pozytywną opinię na temat projektu uchwały.  
Wobec powyższego oraz braku pytań ze strony radnych, przewodniczący odczytał treść 
projektu i zarządził głosowanie nad uchwałą.  
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Uchwała Nr 179/XIX/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Kalety na 2012 rok została 
przyjęta jednogłośnie.  
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 15. 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 omówiła zmiany WPF wprowadzone w projekcie uchwały. Następnie 
przewodniczące komisji stałych  wyraziły pozytywną opinię w temacie przedmiotowego 
projektu uchwały.  
Wobec powyższego przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 180/XIX2012 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. 16. Podjęcie uchwały w uchylającej uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych na terenie gminy Kalety. 
 
Uzasadnienie uchwały przedstawił radca prawny. Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały, poza Komisją Rewizyjną, która nie głosowała nad projektem 
uchwały. Przy tym radna B. Kąkol prosiła, aby pilnować sprawy i powrócić do niej po 
otrzymaniu decyzji komunalizacyjnej. 
Następnie przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały. 
Uchwała Nr 181/XIX2012 uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych na terenie gminy Kalety została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze 
gminnej w mieście Kalety. 
 
Projekt uchwały uzasadnił mecenas, zaś komisje stałe (poza Komisją Gospodarczą...) 
opowiedziały się za jego przyjęciem. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej... B. Kąkol 
poinformowała, że ponieważ część drogi jest nadal w posiadaniu Skarbu Państwa należy 
uzyskać zgodę Starosty Powiatowego w celu nadania nazwy drodze.  
Wobec powyższego B. Kąkol zgłosiła wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad,  
co przewodniczący poddał pod głosowanie. 
Wynik głosowania: za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 (obecnych 14 radnych). 
 
Przewodniczący ogłosił, że porządek obrad został zmieniony. 
 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
 
Projekt uchwały omówił burmistrz. Następnie przewodniczące komisji stałych Rady 
Miejskiej poproszone zostały o wyrażenie opinii. Każdorazowo opinia komisji była 
pozytywna. Przy czym radna B. Kąkol zasugerowała zmianę w podstawie prawnej. 
Wobec braku dalszych uwag i pytań przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 182/XIX2012 w sprawie nabycia nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
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Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i zasad udzielania bonifikaty 
od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości oraz wysokości stawki procentowej. 
 
Projekt uchwały zreferował burmistrz, następnie komisje wyraziły opinię na jego temat. 
Przewodniczące wszystkich komisji stałych opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały 
jako uchwały. Zgodnie z uwagą radnej B. Kąkol naniesiono zmianę w podstawie prawnej. 
Wobec powyższego przewodniczący zarządził głosowanie jawne. 
Uchwała Nr 183/XIX/2012 w sprawie określenia warunków i zasad udzielania bonifikaty od 
opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości oraz wysokości stawki procentowej została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 19. Przedstawienie przez instytucje kultury i świetlice środowiskowe ofert 
programowych na okres wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta. 
 
Oferty programowe instytucji kultury oraz świetlic środowiskowych na okres wakacji dla 
dzieci i młodzieży z terenu miasta przedstawiła radnym przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych I. Nowak. Przewodnicząca uznała wakacyjne 
propozycje za bardzo atrakcyjne i zróżnicowane pod względem rodzaju zajęć. 
 
Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił burmistrz, następnie przewodniczące komisji 
stałych Rady Miejskiej poproszone zostały o wyrażenie opinii. Komisja Gospodarcza, Rynku 
Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska oraz Komisja Rewizyjna 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały pozostałe komisje głosowanie pozostawiły na 
sesję. 
Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą. 
Uchwała Nr 184/XIX/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
 
Głos zabrał burmistrz, który przedstawił uzasadnienie projektu uchwały, zasugerował aby 
poczekać z przyjęciem uchwały do czasu sfinalizowania sprzedaży wcześniejszych 
nieruchomości oraz ewentualnego obniżenia ceny przez likwidatora KZCP. Burmistrz dodał, 
ze nie zostały dotychczas przejęte aktem notarialnym ani stawy, ani ogródki, w sprawie 
których uchwały były dużo wcześniej podjęte. 
Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu 
uchwały jako uchwały. 
Wynik głosowania: za – 0, przeciw – 14, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia sprzeciwu wobec braku konsultacji 
społecznych przy wprowadzaniu zmian w systemie emerytalnym. 
 
Ponieważ projekt uchwały powstał w trakcie sesji, a wszystkie komisje wnioskowały za jego 
wprowadzeniem do porządku obrad przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.  
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Uchwała Nr 185/XIX2012 w sprawie poparcia sprzeciwu wobec braku konsultacji 
społecznych przy wprowadzaniu zmian w systemie emerytalnym została przyjęta większością 
głosów. 
Wynik głosowania: za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 23. Interpelacje i zapytania radnych.  
Ad. 24. Wolne wnioski i informacje. 
 
Radni zgłaszali bieżące sprawy: 
Radna Z. Jelonek  
- prosiła o interweniowanie w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie oznakowania 
skrzyżowania ulic Koszęcińskiej, Łowieckiej i Rzecznej gdyż miejsce to jest wyjątkowo 
niebezpieczne.  
- poruszyła ponownie kwestię ulicy 3 Maja oraz placu zabaw w Drutarni, 
-  pytała o w jaki sposób odbywa się odbiór remontowanych dróg.  
Radna zaprosiła zebranych na obchody Święta Gminnego w Drutarni na 14 lipca br. 
Radna I. Nowak: 
- podziękowała za nowy piasek w piaskownicy na osiedlu 1 Maja, zgłosiła również, że 
mieszkańcy bloku 82/84 proszą o przycięcie konarów drzew.  
- prosiła o wypełnienie ubytków w nawierzchni ul. Drozdka oraz poinformowała  
o zapadniętej jezdni przy wjeździe z ul. 1 Maja na ul. Bema. 
Radna B. Kąkol: 
- prosiła o podjęcie działań, w związku z koniecznością wydawania obwieszczeń nt tekstów 
jednolitych prawa miejscowego, 
-  prosiła o interwencję w Powiecie Tarnogórskim w sprawie poprawy nawierzchni chodnika 
przy ul. 1 Maja w stronę przejazdu kolejowego oraz w Zarządzie Dróg Wojewódzkich 
odnośnie zapadających się studzienek na skrzyżowaniu w Miotku.  
- zwróciła się o przeniesienie znaku informacyjnego „Zielona” za most,  
- ponownie poruszyła problem: 
 usunięcia lampy oświetleniowej na ścieżce rowerowo-pieszej w Miotku,  
 braku oświetlenia części ul. Owocowej przy wjeździe do ośrodka przy stawach oraz na 

moście na ul. 30-lecia oraz  
 koniecznego remontu nawierzchni ul. Wierzbowej.  
 zapełnionego przez samochody ciężarowe parkingu przy Miejskim Domu Kultury. 
 oznaczenia przystanków oraz umieszczenia na nich rozkładów jazdy na trasie 

przejazdu busów.  
- poruszyła sprawę udostępnienia LEX-a dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kaletach, 
- pytała o złożenie wniosku w sprawie rozpoczęcia budowy kanalizacji w Miotku, burmistrz 
odpowiedział, że wniosek ma być złożony do końca czerwca. 
- powiadomiła, że mieszkańcy są niezadowoleni z ograniczenia do 2 dni – możliwości handlu 
na targowisku. 
Radny R. Gryc: 
- prosił o udostępnienie mieszkańcom numeru telefonu pod którym mogliby zgłaszać awarie 
związane z kanalizacją,  
- zaproponował utworzenie przystanku na żądanie usytuowanego obok stadionu Unii Kalety,  
- poruszył sprawę związaną z zainstalowaniem studzienek chłonnych na ul. Fabrycznej, które 
nie spełniają swojej roli. 
Radna M. Wiatrek: 
- pytała na jakim etapie znajduje się sprawa podwyższenia znaków,  
- zgłosiła ubytek nawierzchni ul. Drozdka za mostem. 
Radna J. Perz: 
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- podziękowała za drugi etap ul. Matejki,  
- poprosiła o zamieszczenie na stronie kalety.pl informacji nt. terminów spotkań burmistrza  
i radnych z mieszkańcami,  
- poinformowała o zapadlisku utworzonym na ul. Drozdka (za mostem w stronę Jędryska). 
Radny Z. Mirowski: 
- prosił, aby zwrócić się do policji o zwiększenie kontroli zasadności przejazdu samochodów 
o masie całkowitej pow. 8 ton (w Kuczowie), w związku ze zwiększeniem ruchu 
spowodowanego remontem odcinka drogi z Tworoga do Lublińca, 
- pytał o cząstkowy remont drogi powiatowej – Paderewskiego. 
Przewodniczący E. Ptak: 
- zaproponował przeniesienie miejsca targowego, w związku z utrudnieniem przejazdu  ulicą 
Gwoździa podczas dni targowych, 
- podziękował za wyremontowanie kolejnego odcinka ul. Leśnej i wyraził nadzieję,  
że w najbliższym czasie remont zostanie ukończony. 
Wiceprzewodniczący R. Sendel: 
- zauważył, że miejsce obok Miejskiego Domu Kultury można by zagospodarować zielenią, 
- w imieniu mieszkańców poprosił o uszczelnienie pokryw ze studzienek na ulicy Prusa. 
 
Następnie głos zabrał burmistrz, który zwrócił się z prośbą do radnych o uzyskanie 
stanowiska w sprawie obniżenia ceny wyjściowej do II przetargu w sprawie sprzedaży 
nieruchomości w Miotku. 
Zaproponowano dwa warianty, które następnie poddane zostały głosowaniu: 

1. Cena 930 tys. zł – głosów za – 5, 
2. Cena 900 tys. zł – głosów za – 9. 

 
Burmistrz poinformował również o spotkaniu sekretarza ze starostą w sprawie 
wojewódzkiego planu ratownictwa i dyslokacji karetki dla Kalet. Dodał, że w przypadku 
dzierżawienia terenu od P. Sawczuka gmina będzie musiała ponosić opłaty. Następną sprawą, 
która poruszył burmistrz było zwrócenie się dyrektora EDURES o przedłużenie terminu 
dotrzymania warunków zawartych w umowie do maja następnego roku, Pan Wrzesień planuje 
również wybudowanie ogólnodostępnego kortu tenisowego i ma wystąpić do miasta  
z wnioskiem o dzierżawę. 
Na koniec burmistrz zaprosił zebranych do Ustronia na otwarcie sezonu oraz zwrócił się  
z prośbą o zgłoszenia kandydatów w związku z projektem dot. wykluczenia cyfrowego. 
 
Ad. 25. Zakończenie sesji. 
 
Program sesji został wyczerpany więc przewodniczący ogłosił zakończenie XIX sesji Rady 
Miejskiej w Kaletach. Następna sesja planowana w drugiej połowie sierpnia. Obrady 
zakończyły się o godzinie 19.55.  
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
Sesję prowadził:         Protokołowała: 
 
 
Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 
 

 


