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Protokół nr XVI/2012 
  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 22 marca 2012 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 
 
Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach E. Ptak o godzinie 16.00 otworzył XVI sesję 
Rady Miejskiej w Kaletach. Powitał zaproszonych gości, mieszkańców, burmistrza, 
sekretarza, skarbnika, radcę prawnego oraz nowo wybraną radną Z. Jelonek. 
Stwierdził, że 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 protokołu. 
 
Ad. 2. Wręczenie zaświadczenia przez Miejską Komisje Wyborczą w Kaletach. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak poprosił przewodniczącego Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Kaletach P. Kotarskiego o wręczenie zaświadczenia o wyborze na radną Rady 
Miejskiej w Kaletach.  
 
Ad. 3. Złożenie ślubowania przez radną. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak przytoczył zapis z ustawy o samorządzie gminnym 
dotyczący aktu  złożenia ślubowania, poinformował, że  potwierdzenie złożenia ślubowania 
następuje po wypowiedzeniu słowa „ślubuję”, można też dodać formułę „tak mi dopomóż 
Bóg”. Następnie odczytał rotę ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na uwadze dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”. 
Radna Z. Jelonek złożyła ślubowanie słowami „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

Następnie przewodniczący E. Ptak oraz burmistrz K. Kandzia wręczyli kwiaty i pogratulowali 
radnej, Z. Jelonek podziękowała i wyraziła nadzieję na dobrą współpracę. 

Ad. 4. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu – Lider przedsiębiorczości Gminy 
Kalety 2011 oraz projektu „witacza”. 
 
Burmistrz K. Kandzia oraz przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak wręczyli puchary dla 
laureatów II edycji konkursu na lidera przedsiębiorczości Gminy Kalety, upominki otrzymały 
również osoby wylosowane spośród biorących udział w głosowaniu. Wręczono również 
nagrodę dla zwycięzcy konkursu na projekt „witacza”. 

Ad. 5. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący zwrócił się do radnych z prośbą o rozszerzenie porządku obrad  
i dodanie następujących punktów po punkcie 15: 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja 
w Kaletach. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetu i Finansów Rady 
Miejskiej w Kaletach. 

Następnie proponowane zmiany zostały poddane głosowaniu. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
Wniosek został przyjęty. 
 
Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie zaświadczenia przez Miejską Komisje Wyborczą w Kaletach. 
3. Złożenie ślubowania przez radną. 
4. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu – Lider przedsiębiorczości Gminy Kalety 

2011 oraz projektu „witacza”. 
5. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
6. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XV sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
7. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  
8. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w okresie 

międzysesyjnym. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie 

ścieków dla gminy Kalety. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu 

zbiorowego odprowadzania ścieków. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety”. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego powyżej  

3 lat. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja 
w Kaletach. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetu i Finansów Rady 
Miejskiej w Kaletach. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał: Nr 123/XIV/2012 oraz Nr 
134/XV/2012. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie apelu w przedmiocie odstąpienia od zamiaru likwidacji 
Filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich 
Górach z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43. 

22. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli 
wewnętrznej „Funkcjonowanie dopłat do ścieków dla gospodarstw indywidualnych”. 

23. Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia przez Gminę Kalety - repatriantów.  
24. Interpelacje i zapytania radnych. 
25. Wolne wnioski i informacje. 
26. Zakończenie sesji.  
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Ad. 6. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XV sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu  
XV sesji. Radna B. Kąkol wniosła wcześniej uwagi techniczne do protokołu, które 
naniesiono. Więcej uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego protokół został przyjęty.  
 
Ad. 7. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  
 
Burmistrz K. Kandzia przedstawił zebranym sprawozdanie ze swej działalności w okresie 
międzysesyjnym. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.  
Radna B. Kąkol nawiązując do zapisu w sprawozdaniu dot. projektu parku przyrodniczego  
w Zielonej pytała jaki teren obejmowałby park oraz czy jego utworzenie spowodowałoby 
ograniczenia w budownictwie. Burmistrz odpowiedział, że projekt przygotowywany jest  
w ramach grantu, obszar nie jest wyznaczony, a park raczej nie spowoduje ograniczeń  
w budownictwie.  Wiceprzewodniczący R. Sendel pytał o standardy dotyczące czasu dojazdu 
karetek pogotowia, które są spełnione w powiecie, a w gminie Kalety nie, burmistrz wyjaśnił, 
że standardy czasowe wyliczane są wg wskaźników uśrednionych. Radna B. Kąkol zwróciła 
się do radnego powiatowego J. Kalinowskiego o podjęcie prac dotyczących umożliwienia 
utworzenia stacji pogotowia w Kaletach, radny odpowiedział, że złożył w tej sprawie 
interpelację. Radny J. Klimek wyraził oburzenie w związku z utworzeniem stacji pogotowia 
w Radzionkowie, nie zaś w Kaletach. Radny J. Kalinowski odpowiedział, że miejsca te 
ustalane są przez wojewodę, zaś starosta powiatowy zgłasza mu sugestie co do owych miejsc. 
Radna J. Perz pytała (w związku z zamiarem likwidacji Posterunku Policji w Kaletach) o 
kwotę przeznaczoną na media posterunku – burmistrz poinformował, że jest to rocznie ok 15 
tys. zł, zaś radna M. Wiatrek pytała dlaczego przetarg na remonty cząstkowe dróg wygrała 
firma spoza Kalet, burmistrz poinformował, że firma ta złożyła tańszą ofertę przetargową. 
 
Ad. 8. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach  
w okresie międzysesyjnym. 
 
Przewodniczący E. Ptak przedstawił obecnym sprawozdania z działalności Rady Miejskiej  
w okresie międzysesyjnym – sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Radna  
M. Wiatrek dodała, że 28 lutego uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym kompetencji i roli 
komisji rewizyjnej. 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie 
ścieków dla gminy Kalety. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał głos B. Gruszce pracownikowi Urzędu Miejskiego, 
który poinformował, że projekt uchwały powstał w oparciu o wniosek Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków, sekretarz D. Szewczyk dodał, że cena została skalkulowana poprzez podzielenie 
ceny kosztów całkowitych utrzymania MOŚ przez kwotę wpływów z kanalizacji.  
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 zapoznali się  
z projektem uchwały, lecz głosowanie pozostawiono na sesję. Przewodnicząca Komisji 
Budżetu i Finansów powiadomiła, że członkowie komisji opowiedzieli się za przyjęciem 
projektu uchwały jako uchwały. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Wiatrek przekazała, 
że nie głosowano nad projektem - w związku z wątpliwościami dotyczącymi znacznego 
wzrostu ceny za odprowadzanie ścieków. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
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Zdrowia i Spraw Socjalnych I. Nowak poinformowała, że po przeanalizowaniu projektu 
uchwały i wyjaśnieniach Pana sekretarza oraz inspektora B. Gruszki głosowano: 1 głos za,  
1 przeciw, 3 wstrzymujące. 
Radny J. Klimek zauważył, że w sytuacji coraz wyższych cen za wodę i ścieki coraz więcej 
mieszkańców będzie używało hydroforów i uchylało się od opłat, w związku z czym 
zaproponował, aby opłatę za ścieki pobierać ryczałtowo i wycofać przygotowany projekt 
uchwały. Radca prawny wyjaśnił, że kwestia taryf nie jest dowolna i nie jest przedmiotem 
kompromisów- można ją przyjąć bądź nie, lecz nie można zmieniać – gdyż byłoby to 
zakwestionowane przez organ nadzoru. Sytuacja gdzie zrzut ścieków jest większy od zużycia 
wody jest problemem wielu gmin. Wywiązała się dyskusja związana z opomiarowaniem 
zużycia wody z hydroforów oraz ryczałtowego pobierania opłat. Radna B. Kąkol poprosiła 
radcę prawnego, aby przybliżył kwestię terminu wyznaczonego na podjęcie uchwały po 
złożeniu wniosku na taryfę za ścieki. Mecenas poinformował, że taryfy muszą być zgłoszone 
na 70 dni przed wejściem w życie i do 45 dni od zgłoszenia Rada podejmuje uchwałę – przy 
tym data 6 kwietnia byłaby terminem granicznym. Przy okazji radna B. Kąkol zwróciła się 
również do inspektora Urzędu Miejskiego B. Gruszki odnośnie złego stanu wody w związku z 
awarią wodociągu, co uniemożliwiło korzystanie z wody, a wiele wody musiało być zlanej do 
kanalizacji. Radna pytała, czy w związku z powyższym mieszkańcy mogą nie zapłacić za tę 
wodę. B. Gruszka odpowiedział, że każdy mieszkaniec podpisywał umowę i w związku ze złą 
jakością wody może się zwrócić do firmy PRIM. Radna miała też wątpliwość w jaki sposób 
ustalić ilość brudnej wody, zaś radna M. Wiatrek zauważyła, że firma powinna przekazać 
pieniądze za tę wodę miastu. Na koniec radny J. Klimek zgłosił wniosek formalny, aby 
mieszkańcy płacili ryczałtowo za kanalizację. Co następnie poddane zostało głosowaniu. 
Wynik głosowania: za – 1, przeciw – 9, wstrzymało się – 5. 
Obecnych 15 radnych. 
Wniosek został odrzucony większością głosów. 
 
W związku z wyczerpaniem tematu dyskusji przewodniczący odczytał treść i zarządził 
głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 138/XVI/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie 
ścieków dla gminy Kalety została przyjęta większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 1, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu 
zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 
Projekt uchwały zreferował Pan B. Gruszka, zaś radni mieli możliwość zadawania pytań 
pracownikowi Urzędu Miejskiego, radna J. Perz pytała o czynniki, które wpłynęły na tak duże 
dofinansowanie dla wywożących ścieki na punkt zlewu- przy tym zasugerowała, że odbiorcy 
indywidualni musza ponosić większe opłaty za ścieki. B. Gruszka odpowiedział, że wiąże się 
to z wysokimi kosztami wywozu, radna M. Potempa przekazała, że są gospodarstwa, które 
mają szambo i co 3 tygodnie muszą je opróżniać i ponosić każdorazowo koszt 80 zł, bądź 150 
zł u Pana M. Zawodnego, a to ile kto płaci zależy też od uczciwości. 
Następnie przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak poprosił o wyrażenie opinii 
przewodniczące komisji stałych. Przewodniczące Komisji , Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, 
Praworządności i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Finansów opowiedziały się za 
przyjęciem projektu uchwały jako uchwały. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
poinformowała, że członkowie komisji nie głosowali nad przyjęciem projektu, wątpliwość 
wzbudziły podwyżki dopłat dla osób niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej (grupa III) oraz 
tak mała dopłata dla gospodarstw indywidualnych (grupa I i II). Skarbnik wyjaśniła,  
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że grupę III stanowi zaledwie 2% ogółu. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Spraw Socjalnych przekazała, że 3 członków komisji opowiedziało się za 
przyjęciem projektu, 1 się wstrzymał, a 1 był przeciw. 
Radna B. Kąkol przypomniała, że ówcześnie przyjęto stanowisko, w którym dopłaty miały 
być stopniowo zmniejszane w celu ich całkowitej likwidacji. Następnie wiceprzewodniczący 
R. Sendel przedstawił wyniki analizy stawek odprowadzanych ścieków, której dokonał. 
Zestawił ceny dla przeciętnego gospodarstwa domowego (z grupy I, II i III) na przełomie od 
30 marca 2011 roku do 1 kwietnia 2012 roku i wykazał przeciętną wysokość podwyżki na 
poziomie 17,5% dla grupy I i II. Wobec powyższego wiceprzewodniczący zgłosił wniosek 
formalny o podniesienie dopłaty na 0,50 zł/m3, jako uzasadnienie podając informację, że 
całość dopłat pozostaje w budżecie, w chwili obecnej miasto przeprowadza modernizację 
oczyszczalni i budowę sieci kanalizacyjnej co po zakończeniu inwestycji powinno skutkować 
spadkiem ceny o ¼. Pani skarbnik poinformowała, że nie jest przygotowana na taką dopłatę, 
burmistrz pytał jaki w skali roku byłby to koszt dla budżetu.  
Przewodniczący ogłosił przerwę. 
 
Po przerwie głos zabrał burmistrz K. Kandzia, poinformował, że sekretarz wyliczył,  
że w budżecie należałoby zabezpieczyć ok 100 tys. zł na dopłaty, osobiście poprze wniosek 
wiceprzewodniczącego lecz radni powinni zadecydować o tym, które inwestycje powinno się 
zdjąć z budżetu. Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący informując o wycofaniu wniosku 
formalnego, gdyż po konsultacjach z Panią skarbnik stwierdził, że dopłata takiej wysokości 
mogłaby być zbyt wielkim obciążeniem dla budżetu. Radna B. Kąkol poinformowała, że  
w sytuacji podjęcia wniosku, wnioskowałaby o zrezygnowanie z budowy dwóch dróg  
w Kaletach i przeznaczenia tej kwoty na dopłaty, pozostałej zaś części na budowę chodnika  
w Miotku.   
W związku z brakiem dalszych uwag przewodniczący odczytał treść i zarządził głosowanie 
nad uchwałą.  
Uchwała Nr 139/XVI/2012 w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu 
zbiorowego odprowadzania ścieków została przyjęta większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2012 rok. 
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach E. Ptaka głos zabrała pani skarbnik, 
która przedstawiła proponowane zmiany w budżecie. 
Następnie wypowiedzieli się przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej wyrażając 
opinię nt. projektu uchwały. Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych głosowała za przyjęciem projektu uchwały jako uchwały. 
Komisja Gospodarcza, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska 
oraz Rewizyjna pozostawiły głosowanie na sesję. 
Wobec braku pytań przewodniczący odczytał treść i zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 140/XVI/2012 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
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Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety”. 
 
Przewodniczący E. Ptak poprosił burmistrza K. Kandzię o przybliżenie projektu uchwały. 
Następnie wypowiedziały się przewodniczące komisji stałych, które wyraziły pozytywną 
opinię w temacie przedmiotowego projektu uchwały, przy tym przewodnicząca Komisji 
Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska  
B. Kąkol zwróciła uwagę na konieczność wskazania gospodarstwa dla zapewnienia 
całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych, a po 
rozmowie z pracownikiem Urzędu Miejskiego E. Czeluśniak otrzymała informację, że takie 
gospodarstwo jest wyznaczone. Dlatego zdecydowano, aby w treści projektu uchwały zmienić 
„wskaże” na „wskazała” co następnie uczyniono.  
Wobec braku dalszych uwag przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 141/XVI/2012 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety” została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
 
Na prośbę przewodniczącego Rady Miejskiej głos zabrał burmistrz, który poinformował,  
że projekt uchwały dotyczy przejęcia stawów fabrycznych, uchwała była już podejmowana 
przez Radę Miejską jednak likwidator dokonał nowych podziałów geodezyjnych. Burmistrz 
zasygnalizował problem z dopływem wody do stawów i wyjaśnił, że można będzie dokonać 
regulujących go zapisów w akcie notarialnym, przy tym poprosił o przyjęcie uchwały. 
Następnie o wyrażenie opinii poproszona została przewodnicząca Komisji Gospodarczej, 
Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska B. Kąkol, która 
poinformowała, że członkowie komisji omawiali projekt uchwały, lecz głosowanie 
pozostawiono na sesję w związku z wątpliwościami członków komisji dot. min.  posiadania 
przez związek wędkarski umowy dzierżawy, użyczenia stawów. Przy tym przewodnicząca  
B. Kąkol zawnioskowała o wystąpienie o komunalizację nieruchomości  
i dopilnowanie, aby nie przejąć nieruchomościami z nałożonymi hipotekami, które tę 
nieruchomość obciążają. Poinformowała również o rozmowie, którą przeprowadziła  
z kierownikiem RZGW w Opolu, dotyczącą wydania nakazu rozebrania jazów przez jego 
właściciela, w sytuacji gdy gmina chciałaby doprowadzić wodę z Małej Panwi konieczne 
byłoby uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz wykonanie operatu dl celów wodno-
prawnych co jest bardzo kosztowne – dlatego też zadała pytanie, czy związek wędkarski 
mógłby partycypować w kosztach operatu. Zaś ze względu na to, że doprowadzenie wody  
z rzeki wymagałoby przejścia przez nieruchomość należącą do KZCP – prosiła aby zapis 
zezwalający na nie zawrzeć w akcie notarialnym.  
Przewodniczące pozostałych komisji stałych Rady Miejskiej poinformowały, że członkowie 
komisji w związku z wątpliwościami również nie głosowali nad projektem uchwały  
i pozostawili je na sesję. 
W związku z brakiem dalszych uwag przewodniczący, po odczytaniu treści -  
z uwzględnieniem zmian (radna B. Kąkol zaproponowała, aby w treści dodać „prawa 
użytkowania wieczystego”), zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 142/XVI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została 
przyjęta większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
Obecnych 15 radnych. 
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Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał głos burmistrzowi K. Kandzi, który wyjaśnił,  
że projekt uchwały dotyczy tematu poprzedniej sesji  tzn. nieruchomości przy  
ul. Lublinieckiej. W związku z korektą operatu szacunkowego wyznaczono nową cenę, zaś 
koszty operatu pokrył likwidator. Podkreślił, że uchwała jest ważna dla mieszkańców, którzy 
są zainteresowani jej częściowym dzierżawieniem, pozostała część mogłaby zostać sprzedana.  
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 
omawiali projekt, podkreśliła, żeby dopilnować, aby nieruchomość nie została nabyta wraz  
z obciążającymi ją hipotekami oraz wystąpić do wojewody o komunalizację (po przejęciu). 
Zwróciła ponownie uwagę na konieczność wystąpienia do likwidatora o geodezyjne 
wydzielenie drogi dojazdowej i zaproponowała drogę między Miejskim Domem Kultury, 
 a budynkiem nr 4 oraz pomiędzy budynkami o numerach 6 i 8.   
Przewodniczące Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych I. Nowak 
oraz Komisji Rewizyjnej M. Wiatrek poinformowały, że komisje wyraziły wolę nabycia 
nieruchomości, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów J. Perz przekazała, że komisja 
nie głosowała nad projektem.  
Wobec braku dalszych uwag przewodniczący odczytał treść i zarządził głosowanie. 
Uchwała Nr 143/XVI/2012 w sprawie nabycia nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego 
powyżej 3 lat. 
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni  
w budynku. 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni  
w budynku. 
 
Na prośbę przewodniczącego Rady Miejskiej głos zabrał radca prawny i omówił projekty 
uchwał, informując, że pierwszy projekt uchwały dotyczy zgody na wynajem lokalu 
użytkowego w trybie przetargowym na okres powyżej 3 lat, dwa pozostałe projekty 
(wprowadzone do porządku obrad) dotyczą przedłużenia umowy najmu na kolejne 3 lata 
przedsiębiorcom wykorzystującym fragment dachu do celów prowadzenia działalności 
telekomunikacyjnej. 
Radna B. Kąkol zwróciła uwagę na podstawę prawną, co po konsultacji z mecenasem 
zmieniono zgodnie z sugestią radnej - we wszystkich projektach uchwał. 
Następnie (w temacie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu 
użytkowego powyżej 3 lat) wypowiedziały się przewodniczące Komisji: Gospodarczej, 
Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska oraz Budżetu  
i Finansów wyrażając pozytywną opinię nt. projektu uchwały. Przewodniczące Komisji 
Rewizyjnej oraz Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych przekazały, że nie 
głosowano nad przyjęciem projektu uchwały. 
Wobec braku dalszych uwag i pytań przewodniczący odczytał kolejno treść projektów uchwał 
i zarządził głosowanie. 
Uchwała Nr 144/XVI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego powyżej 
3 lat została przyjęta jednogłośnie.  
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
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Uchwała Nr 145/XVI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku 
została przyjęta jednogłośnie.  
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Uchwała Nr 146/XVI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku 
została przyjęta jednogłośnie.  
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja 
w Kaletach. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach oddał głos burmistrzowi, który omówił projekt 
uchwały, przy tym zwrócił się do radnych z prośbą o jego przyjęcie. Radna B. Kąkol pytała  
z jakich pieniędzy będzie finansowana ta budowa- burmistrz poinformował, że z oszczędności 
przetargowych. Przy tym poinformował, że wybiera się na rozmowę do Dyrektor Wydziału 
Komunikacji i Transportu E. Muchy w sprawie chodnika przy ul. Tarnogórskiej, aby 
realizacja inwestycji była sprawą miejską a nie mieszkańców. Radna B. Kąkol wyjaśniła,  
że zaproponowała burmistrzowi, żeby mieszkańcy Miotka dali darowiznę na rzecz gminy- co 
w razie potrzeby są skłonni zrobić. Burmistrz powiadomił również, że projekt uchwały został 
zmieniony, a radni otrzymali wersję poprawioną z uwzględnieniem kwoty dofinansowania. 
Następnie wypowiedziały się przewodniczące komisji stałych Rady Miejskiej wyrażając 
pozytywną opinię nt. projektu uchwały.  
Wiceprzewodniczący R. Sendel podkreślił, że to ostatni odcinek chodnika w centrum miasta, 
który wymaga remontu, zaś radny J. Klimek pytał o kwestię parkowania przy ul. 1 Maja  
w centrum, burmistrz odpowiedział, że parkowanie będzie równoległe, co wymaga zmiany 
organizacji ruchu. 
Wobec braku dalszych uwag dotyczących projektu uchwały przewodniczący odczytał jej 
treść, a następnie zarządził głosowanie. 
Uchwała Nr 147/XVI/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja   
w Kaletach została przyjęta jednogłośnie.  
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetu i Finansów 
Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wobec zaprzysiężenia radnej i pełnego 
składu Rad Miejskiej oraz wakatu w Komisji Budżetu i Finansów zaszła konieczność, aby 
uzupełnić skład tej komisji. Zaproponowano kandydaturę radnej Z. Jelonek (zgodziła się). 
Radna B. Kąkol oraz J. Perz wyraziły zadowolenie i podziękowały radnej Z. Jelonek za 
wyrażenie zgody na pracę w tej komisji, przy tym przewodnicząca Komisji Budżetu  
i Finansów poinformowała o jej strukturze. 
Uchwała Nr 148/XVI/2012 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetu i Finansów Rady 
Miejskiej w Kaletach została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
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Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał. 
 
Przewodniczący E. Ptak przekazał głos radcy prawnemu M. Pawełczykowi, który wyjaśnił 
potrzebę uchylenia uchwał uprzednio podjętych. Poinformował, że w związku z brakiem 
aktów wykonawczych (nie ustanowieniem Naczelnej Rady Bibliotecznej) organ nadzoru zajął 
stanowisko, że dopóty akt prawny nie będzie obowiązywał (w tym przypadku od 1.10.2012 r.) 
nie można podejmować uchwał w danym zakresie. Poprzedni termin został skonsultowany z 
pracownikiem wydziału nadzoru Panem G. Dragonem jednakże dyrektor wydziału Pani 
Andruszkiewicz zajęła inne stanowisko. Radna B. Kąkol zadała pytanie czy nie lepiej byłoby, 
aby organ nadzoru wydał rozstrzygnięcie nadzorcze. Radca prawny odpowiedział, że skarga 
do sądu administracyjnego mogłaby całą procedurę dodatkowo wydłużyć i zaproponował 
podjęcie uchwały po 1 października aby od 1 lutego 2013 roku można było dokonać 
połączenia.  
Następnie przewodniczące komisji stałych Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię 
dotyczącą projektu uchwały (Komisja Rewizyjna głosowanie pozostawiła na sesję - z uwagą, 
aby w przyszłości bardziej rozeznać sytuację). Zdanie wyraziła również radna B. Kąkol 
informując, że ze względu na wątpliwości co do aktów wykonawczych wolałaby 
rozstrzygnięcia nadzorczego, pytała również czy uchylić należy dwie uchwały skoro druga 
jest zmieniającą – mecenas potwierdził, że jest to konieczne i zostało uzgodnione z organem 
nadzoru. 
W związku z brakiem dalszych pytań i uwag przewodniczący odczytał treść i zarządził 
głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 149/XVI/2012 w sprawie uchylenia uchwał została przyjęta większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
Obecnych 15 radnych 
 
Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie apelu w przedmiocie odstąpienia od zamiaru 
likwidacji Filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana  
w Tarnowskich Górach z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projekt uchwały omawiał na posiedzeniu 
komisji stałych i poprosił o jego poparcie. Odniósł się również do wcześniejszych informacji 
przekazanych przez radna J. Perz nt braku zainteresowania zajęciami w PMDK podając,  
że uzależnione jest to od atrakcyjności zajęć. 
Następnie o wyrażenie opinii nt projektu uchwały poproszone zostały przewodniczące 
komisji stałych Rady Miejskiej. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia  
i Spraw Socjalnych I. Nowak powiadomiła, że członkowie komisji mieli wątpliwości co do 
porozumienia pomiędzy Urzędem Miejskim, a Starostwem Powiatowym i przekazania dotacji 
na media. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że przewodniczący był 
nieobecny podczas posiedzenia komisji, analizowano temat, brak było dokumentacji dot. 
umowy pomiędzy gminą a powiatem, w związku z czym zwrócono się o jej dostarczenie, 
dokumenty przewodnicząca otrzymała w dzień sesji – po wcześniejszym odmówieniu ich 
udostępnienia. Burmistrz przeprosił, że kompletu dokumentów nie otrzymali wszyscy 
członkowie komisji i dodał, że wg obowiązujących przepisów ustawy o dostępie do 
informacji publicznej, sprawy takie wymagają formy pisemnej. Radny Z. Mirowski poprosił 
M. Wiatrek o przedstawienie wniosków dotyczących owej sprawy. M. Wiatrek 
poinformowała, że sprawa ciągnie się od ubiegłego roku gdy powiat postanowił zlikwidować 
PMDK w Kaletach. Odczytała przy tym korespondencję, w której była posiadaniu, a z której 
nie wynikało, że środki zabezpieczone uchwałą Rady Miejskiej z maja ub. roku opiewały na 
kwotę 5 tys. zł, co nie pokrywało całości kosztów mediów. Skarbnik odpowiedziała, że 
uchwałę podejmowano w maju i nie mogła zabezpieczać środków od stycznia 2011 roku, 



10 
 

gdyż prawo nie działa wstecz. W trakcie dyskusji, która się następnie wywiązała skarbnik 
poinformowała, że obecnie to Zespół Szkół w Kaletach opłaca media PMDK - co jest 
niezgodne z prawem, a uchwała w sprawie pomocy powiatowi miała ten fakt uregulować. 
Poruszano również kwestię porozumienia oraz protokołu uzgodnień. 
W kwestii opinii nt projektu uchwały przewodnicząca Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, 
Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska B. Kąkol poinformowała, że komisja 
wyraziła wolę przyjęcia projektu uchwały jako uchwały podobnie Komisja Budżetu  
i Finansów, przy tym przewodnicząca J. Perz zwróciła się z prośbą o możliwość 
wyselekcjonowania najbardziej atrakcyjnych sekcji. Radny powiatowy J. Kalinowski zwrócił 
się o udzielenia pomocy powiatowi w kwocie 10.800 zł co pokryłoby całkowite koszta 
mediów, podkreślając, aby kwestia ta nie stała się pretekstem do likwidacji filii w Kaletach. 
Powiadomił, że przygotował projekt uchwały uchylającej i dodał, że burmistrz  
i przewodniczący Rady Miejskiej powinni walczyć do końca o utrzymanie filii w Kaletach. 
Radna M. Wiatrek zaproponowała, aby w celu udowodnienia dobrej woli gminy podjąć 
uchwałę o pomocy na pokrycie wszystkich kosztów mediów po czym zgłosiła to jako 
wniosek formalny. Radna B. Kąkol zwróciła się do Komisji Rewizyjnej o wystąpienie do 
starostwa z prośbą o udzielenie informacji publicznej w zakresie dokumentacji 
potwierdzającej przekazywanie opłat za media od początku utworzenia PMDK w Kaletach, 
jeśli zaś dojdzie do likwidacji o zwrot kosztów. Burmistrz zaproponował, aby kwota pomocy 
finansowej dla powiatu wyniosła 12 tys. zł, a radny powiatowy J. Kalinowski poinformował, 
że wierzy, że po podjęciu uchwały radni powiatowi uchylą uchwałę o likwidacji PMDK.  
Powiadomił również, że na pytanie dlaczego likwidowana jest tylko filia w Kaletach – 
uzyskał odpowiedź, że w Tarnowskich Górach i Radzionkowie powiat jest właścicielem 
nieruchomości w Kaletach nie. Wcześniej burmistrz K. Kandzia informował o politycznym 
charakterze sprawy i niezadowoleniu obecnych władz powiatu dot. przekazania gminie Kalety 
nieruchomości po Zespole Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych. Przewodniczący E. Ptak 
odniósł się do słów radnego J. Kalinowskiego dot. stwierdzenia, że „burmistrz  
i przewodniczący powinni walczyć do końca” informując, że właśnie dlatego powstał projekt 
uchwały w sprawie apelu o odstąpienia  od likwidacji jednostki. Radny J. Klimek skierował 
pytanie do radcy prawnego - czy po podjęciu uchwały gmina nie zapłaci podwójnie – skoro 
obecnie pokrywa koszta mediów, mecenas odpowiedział, że będzie to regulowane notami na 
zasadzie rozliczenia środków. Następnie przewodniczący E. Ptak zwrócił się do radnych  
o wprowadzenie zmiany do porządku obrad, zgłosił wniosek formalny dot. zdjęcia pkt 21. 
Podjęcie uchwały w sprawie apelu w przedmiocie odstąpienia od zamiaru likwidacji Filii 
Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach  
z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43 z porządku obrad, co następnie zostało poddane 
głosowaniu. Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych 
Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym radnej  
M. Wiatrek „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Tarnogórskiemu na zadanie w zakresie kultury” jako pkt 21 porządku obrad. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych 
 
Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
tarnogórskiemu na realizację zadania w zakresie kultury.  
 
Projekt uchwały powstał podczas sesji w efekcie burzliwej dyskusji nt zamknięcia 
Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana filii w Kaletach. Ponieważ nie 
można było podjąć dialogu z władzami Starostwa Powiatowego  związanego  
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z dofinansowaniem kosztów prowadzenia jednostki- poprzez pokrycie kosztów mediów, 
zdecydowano kolejny raz podjąć uchwałę dot. dofinansowania tej działalności Powiatu  
i przekazać na ten cel 12 tys. zł. 
Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 150/XVI/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
tarnogórskiemu na realizację zadania w zakresie kultury została przyjęta jednogłośnie.  
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
Radna B. Kąkol nawiązując do wniosku kierowanego w poprzednim punkcie do Komisji 
Rewizyjnej poinformowała, żeby wstrzymać się z jego realizacją, aż do ostatecznego 
rozstrzygnięcia sprawy. W tym punkcie radny Z. Mirowski złożył również wniosek formalny, 
aby przewodniczący wystosował w imieniu Rady Miejskiej w Kaletach pismo do Starostwa 
Powiatowego z prośbą o uchylenie uchwały w sprawie likwidacji. Wniosek został poddany 
głosowaniu. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Ad. 22. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli 
wewnętrznej „Funkcjonowanie dopłat do ścieków dla gospodarstw indywidualnych”. 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Wiatrek przedstawiła radnym protokół  
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej „Funkcjonowanie dopłat do ścieków dla 
gospodarstw indywidualnych” – stanowi on załącznik do niniejszego protokołu. 
Radna J. Perz pytała kto powinien na fakturach wyszczególniać m3 oraz koszty dojazdu i na 
jakiej podstawie wiadomo ile m3 ścieków zostało odprowadzonych do punktu zrzutu, na co 
odpowiedział sekretarz informując, że to kwestia umowna pomiędzy przedsiębiorcą, 
 a osobą fizyczną. Oczyszczalnia prowadzi rejestr dowozu w m3, pojemność beczkowozu to 
4m3 - u Pana Klyty i 5 m3 - u Pana Zawodnego, dopłata jest po to aby obniżyć koszty 
przewoźnika i pośrednio mieszkańców, którzy płacą za usługę.  
 
Ad. 23. Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia przez Gminę Kalety – repatriantów. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach E. Ptak poinformował, że do biura rady wpłynęły 
dwa pisma dotyczące przyjęcia repatriantów, pisma zostały przekazane na posiedzenia 
komisji stałych rady w celu zapoznania się  i zajęcie stanowiska.  
Przewodniczące komisji stałych (pomimo zrozumienia trudnej sytuacji osób wnioskujących  
o przyjęcie) poinformowały, że  członkowie komisji wyrazili negatywne stanowisko w tej 
sprawie.  
 
Ad. 24. Interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radni zgłaszali bieżące sprawy: 
Radna M. Wiatrek: 
- podziękowała za podniesienie znaku Uwaga straż - przy ul. 1 Maja, jednakże ze względu na 
niewielką różnicę w wysokości prosiła, aby dodatkowo go podwyższyć, 
- zwróciła uwagę na uszkodzoną nawierzchnię ul. 1 Maja przy straży, która jest utrudnieniem 
dla kierowców, 
- zaproponowała, aby 2 ławki ustawione wzdłuż ulicy Ks. Drozdka przenieść w inne miejsce 
miasta, 
- prosiła o ustawienie wiaty przystankowej przy Urzędzie Miejskim. 
 



12 
 

 
Radna I. Nowak: 
- ponownie zwróciła się o utworzenie przejścia dla pieszych na wysokości drogerii przy  
ul. 1 Maja 14, 
- prosiła o przycięcie konarów drzew na osiedlu 1 Maja, 
- zwróciła się o ustawienie dodatkowych 2 koszy na śmieci na chodniku przy ul. Fabrycznej 
w okolicy stadionu sportowego. 
Radny Z. Mirowski: 
- w związku z niszczeniem ul. Klonowej przez tiry prosił o ustawienie znaku B-18 zakaz 
wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 tony - przy tej drodze  
- zgłosił problemy z instalacją centralnego ogrzewania w klubie LKS Małapanew Kuczów, 
- powiadomił o zapadniętym asfalcie przed mostem na ulicy Stawowej, 
- zaprosił radnych do pracy w czynie społecznym w Zielonej, 
- zwrócił się z prośbą do burmistrza o przeznaczenie części pieniędzy ze sprzedaży 
nieruchomości położonej w Miotku na budowę kładki rowerowo-pieszej na rzece Mała Panew 
w Truszczycy. 
Radna Z. Jelonek: 
- w imieniu mieszkańców prosiła, o większą częstotliwość wystawiania kontenerów na 
odpady wielkogabarytowe, 
- zwróciła się z prośbą o naprawę i doposażenie placu zabaw w Drutarni, 
- zwróciła uwagę na zły stan ulicy Rzecznej, 
- prosiła o oznakowanie ścieżki rowerowo-pieszej do Drutarni. 
Radna M. Potempa: 
- zwróciła się o remont ulicy Młyńskiej w Zielonej, 
- ponownie prosiła o oznakowanie przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół i Przedszkola  
w Miotku, 
- zauważyła, że wyjazd z ulicy Myśliwskiej nie został wyłożony płytkami betonowymi, 
- pytała o parking w Zielonej i zmianę oznakowania. 
Radna B. Kąkol: 
- pytała o przyczyny zmiany godzin otwarcia Świetlicy Środowiskowej w Miotku, 
Burmistrz poinformował, że zmiana nastąpiła na wniosek dyrektor B. Dziuk. 
- pytała o etap na jakim jest sprawa zaliczenia dróg do kategorii gminnych, którą zdjęto  
z porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej, 
Burmistrz odpowiedział, że podjęcie uchwał w sprawie dróg zostanie ujęte w porządku obrad 
kolejnej sesji. 
- prosiła o ujęcie w remontach cząstkowych dróg ul. Ustronnej, Jana i Wiosennej, przy tym 
zwróciła uwagę na konieczność zrobienie odwodnień tych ulic, 
- pytała o zakończenie sprawy związanej z poborami diet przez członków orkiestry dętej, 
Burmistrz odpowiedział, że członkowie orkiestry zrezygnowali z diet na rzecz zakupu 
nowych strojów. 
- pytała o sprawę związaną z wymienieniem tablicy ogłoszeniowej przy sklepie w Zielonej. 
Przewodniczący E. Ptak: 
- w związku z interwencjami mieszkańców poruszył problem zbyt tłocznych busów oraz ich 
częstą awaryjność, 
- podziękował za remont ul. Leśnej. 
Radna M. Wiatrek: 
- również, w imieniu mieszkańców, podziękowała za remont ul. Leśnej, 
- pytała czy ul. Chopina jest ujęta w remontach cząstkowych dróg. 
Burmistrz odpowiedział, że tak. 
- zauważyła, że na tablicach informacyjnych ustawionych wzdłuż ścieżek dydaktycznych brak 
mapki i informacji o tym, w którym miejscu ścieżki znajdujemy się w danej chwili. 
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- przekazała pozdrowienia od Pani Danieli Olbertowej radnym i władzom, które przekazała 
jej Pani Z. Krzywańska. 
Radny E. Drabik: 
- zgłosił uszkodzenia nawierzchni ulicy Fabrycznej oraz Dworcowej – przy skrzyżowaniu  
z ul. Lubliniecką, 
- zwrócił uwagę na nową drogę wyjazdową firmy Hemarpol, 
- podziękował za ustawienie koszy na śmieci wzdłuż ulicy Fabrycznej. 
Radna J. Perz: 
- pytała o dyżury pracownika z Urzędu Skarbowego w sprawie przyjmowania zeznań 
podatkowych, 
- pytała o możliwość zagospodarowania płytek, które pozostają po remoncie chodników  
i ułożenia ich w innych miejscach, 
- zwróciła się o wyremontowanie ul. Działkowej, Młodzieżowej, Twardowskiego i Tylnej, 
- prosiła o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o utworzenie barierki ochronnej na 
zakręcie drogi Tarnogórskiej przed skrzyżowaniem w Miotku. 
Radny G. Krupa: 
- prosił o wyrównanie wymagających tego bocznych dróg, 
- zwrócił uwagę na złe wrażenia estetyczne, które stwarza ogrodzenie przy firmie Hemarpol. 
Radny R. Gryc: 
- zgłosił zły stan ul. Harcerskiej i prosił o remont, 
- zaproponował, aby w Biuletynie zamieścić informację o obowiązku utrzymania czystości po 
psach. 
Radny Z. Peła: 
- prosił o wyrównanie ulicy Słowackiego, 
- w imieniu mieszkańców ulic Matejki i Rymera podziękował za wykonanie nawierzchni tych 
dróg. 
Wiceprzewodniczący R. Sendel: 
- zasygnalizował problemy z oświetleniem ulic Prusa i Leśnej, 
- również prosił o wyrównanie ulic: Słowackiego i Gajowej. 
Radna M. Potempa: 
- żałowała, że w Biuletynie Informacyjnym Miasta Kalety nie została zamieszczona żadna 
wzmianka o czynie społecznym w Zielonej. 
Radny K. Złotosz: 
- zgłosił brak 2 znaków drogowych przy ul. Paderewskiego. 
Radna J. Perz: 
- podziękowała za ławeczki, drzewa i kosze przy ul. Drozdka, zwróciła przy tym uwagę na 
gruz zalegający na działce po przeciwnej stronie. 
Burmistrz odpowiedział, że jest to własność prywatna co uniemożliwia ingerowanie  
w zgłoszonym temacie. 
Skarbnik przekazała informacje dotyczące opodatkowania piwnic w sąsiednich gminach, 
wymieniając min. Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie jako gminy, które 
opłacają ten podatek, zaś Woźniki jako jedyną gminę, która go nie płaci. 
Radny Z. Mirowski: 
- pytał czy przy skrzyżowaniu na Zarach można ustawić znak informacyjny – dzielnica 
Truszczyca, 
Burmistrz zauważył, że jest to dukt leśny, ustawienie jakiegokolwiek znaku wymaga zmiany 
organizacji ruchu- przy okazji poinformował, że umieszczenie tablicy „miasto monitorowane” 
to koszt 7  tys. zł na okres 4 lat. Przy okazji radna J. Perz spytała czy za witacze gmina 
również będzie musiała płacić – burmistrz odpowiedział, że witacze zastąpią stare tablice 
informacyjne, przy tym dodał, że być może będą one podświetlane. Burmistrz zaprosił 
również wszystkich zebranych do kina Orange na film „W ciemności”.  
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Ad. 25. Wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodniczący E. Ptak zaproponował, aby dla usprawnienia pracy rady wnioski  
o udostępnianie informacji publicznej kierować na piśmie, pytał również odnośnie udzielania 
głosu przybyłym na sesję mieszkańcom i gościom – radna B. Kąkol odpowiedziała, że miała 
okazję uczestniczyć w sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach, gdzie osoba chcąca zabrać 
głos musi zapisać się u przewodniczącego a następnie czekać na udzielenie głosu - do punktu 
wolne wnioski i informacje. 
Następnie przewodniczący E. Ptak odczytał spis pism, które wpłynęły w okresie 
międzysesyjnym do biura rady, zaprosił na Dni Skupienia do Gliwic oraz zapoznał radnych  
z pismem Pana M. Parysa, które w związku z tym, że nie należy do kompetencji Rady 
Miejskiej zdecydowano przekazać burmistrzowi. 
 
Ad. 26. Zakończenie sesji. 
 
W związku z wyczerpaniem programu sesji przewodniczący ogłosił zakończenie XVI sesji 
Rady Miejskiej w Kaletach. Proponowany termin następnej sesji – koniec kwietnia. Obrady 
zakończyły się o godzinie 22.35.  
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
Sesję prowadził:         Protokołowała: 
 
 
Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 
 


