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Protokół nr XVII/2012 
  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 
 
Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 
Obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Kaletach otworzył przewodniczący E. Ptak witając 
przybyłych gości, burmistrza, skarbnika, mecenasa, zastępcę burmistrza, dyrektora  
K. Lisieckiego oraz radnych.   
Przewodniczący poinformował, że na ustawowy skład rady – 15 radnych, na sali obrad 
zgodnie z listą obecności jest 14 radnych, co stanowi quorum  i obrady są prawomocne. 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący spytał czy ktoś ma jakieś uwagi do programu? 
Sekretarz D. Szewczyk zgłosił propozycję usunięcia z programu obrad punktu 12 dot. zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i uzupełnienia programu o jeden projekt uchwały dot. 
powołania Komisji opiniującej wnioski o wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla 
miasta Kalety. Co następnie poddane zostało głosowaniu. 
Za zdjęciem z porządku obrad punktu 12: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 głosowało 14 radnych, za wprowadzeniem do 
porządku obrad punktu (jako punktu 12) projektu uchwały w sprawie powołania Komisji 
opiniującej wnioski o wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla miasta Kalety głosowało 
14 radnych.  
Przyjęty program sesji: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Wręczenie nagród uczestnikom I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku 

Polskim. 
4. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  
6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w okresie 

międzysesyjnym. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwoju Miasta Kalety do roku 

2025 oraz Programu rewitalizacji obszarów Miasta Kalety do roku 2020. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie 

gminy Kalety. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w mieście Kalety. 
10. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Kalety w 2012 roku. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o wyróżnienie 

osób szczególnie zasłużonych dla miasta Kalety.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie wieczystego 

użytkowania. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego. 
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 141/XVI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach 

z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety”. 
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19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
niektóre zasady wynagrodzenia za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania 
nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie 
gminy Kalety, dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych.  

20. Interpelacje i zapytania radnych. 
21. Wolne wnioski i informacje. 
22. Zakończenie sesji.  

 
Ad. 3. Wręczenie nagród uczestnikom I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku 
Polskim. 
 
Burmistrz poinformował zebranych o I Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Języku Polskim, 
zaś dyrektor K. Lisiecki odczytał jego wyniki – najlepsze wyniki w konkursie otrzymali: 
Paweł Grzembka, Tomasz Jakut, Karolina Piskon, Alicja Piecuch, Ewa Plaza, Agnieszka 
Żołędziewska, Eliza Stodolka, Patrycja Olech, Karolina Strzałka, Mariusz Małyska, Marta 
Łobacz, Patrycja Kaszuba, Sylwia Mizera, Rafał Ordon. Następnie wraz z podziękowaniami  
i gratulacjami wręczono nagrody przybyłym na sesję laureatom. 
 
Ad. 4. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu  
XVI sesji. Radna B. Kąkol zauważyła, że uczestniczyła w sesji Rady Powiatu w Tarnowskich 
Górach a nie Lublińcu. Więcej uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego protokół został 
przyjęty.  
 
Ad. 5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  
 
Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik  
do protokołu. Po jego przedstawieniu radna B. Kąkol pytała czy 70 tys. zł przekazane  
ze sprzedaży nieruchomości po spółce Proharem może zostać przeznaczone na budowę 
ścieżki w Miotku, burmistrz odpowiedział, że zależy to od radnych Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący powitał przybyłą na sesję dr M. Czornik. 
 
Ad. 6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach  
w okresie międzysesyjnym. 
 
Sprawozdanie przewodniczącego Rady Miejskiej stanowi załącznik do protokołu. Po jego 
przedstawieniu przewodniczący złożył kondolencje radnemu Z. Pele w związku ze śmiercią 
jego ojca. 
Radny J. Klimek pytał o zgłoszenia dokonywane podczas dyżurów radnych i zapisywane  
w zeszycie dyżurów – przewodniczący E. Ptak poinformował, że przekazuje je burmistrzowi. 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwoju Miasta Kalety do 
roku 2025 oraz Programu rewitalizacji obszarów Miasta Kalety do roku 2020. 
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach E. Ptaka głos zabrała dr M. Czornik 
i naświetliła sprawę stworzenia strategii miasta, główne jej założenia i nowe pomysły. 
Powiadomiła ona, że strategia ma szansę realizacji a przyszłość Kalet to jej mieszkańcy. 
Następnie swoje uwagi do strategii przedstawiła radna B. Kąkol, wyraziła przy tym 
zadowolenie w związku ze wskazaniem możliwości pozyskania środków finansowych  
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np. z JESSIKI, a także na małą realność co do pozyskiwania gruntów pod budownictwo  
z nadleśnictwa. Przewodniczący stwierdził, że pozyskanie tych gruntów jest prawie 
niemożliwe. Radny J. Klimek stwierdził, że kierunek rozwoju jest dobry, dodał, że drugą 
sprawą są miejsca pracy, Kalety rozwijały się dzięki KZCP i kolei. 
Burmistrz serdecznie podziękował za stworzenie strategii – bardzo ważnego dokumentu. 
Zaznaczył, że miasto, które nie posiada strategii może być jedynie administratorem. Zaś czas 
zweryfikuje ustalenia zawarte w tym dokumencie. Pani dr M. Czornik podziękowała  
za współpracę i wyraziła nadzieję, że strategia, analizy i ankiety przydadzą się miastu.  
Przewodniczący E. Ptak przedstawił pomysł utworzenia w mieście centrum sztuk walki 
dodając, że jest inwestor zainteresowany tym tematem. M Czornik uznała pomysł za ciekawy 
i w razie potrzeby zaproponowała przeprowadzenie badań. Stwierdziła, że gdyby się to udało 
– inicjatywa byłaby szczytna. 
Wobec braku dalszych uwag przystąpiono do głosowania nad uchwałą.  
Uchwała Nr 151/XVII/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). 
 
Przewodniczący E. Ptak zwrócił się do dr M. Czornik, że Rada będzie wnioskowała o nadanie 
jej tytułu szczególnie zasłużonej dla miasta Kalety. 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  
na terenie gminy Kalety. 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w mieście Kalety. 
 
Burmistrz odczytał uzasadnienie do projektów uchwał i poinformował, że temat był 
omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji stałych. Zaś przewodniczące komisji stałych 
Rady Miejskiej opowiedziały się za przyjęciem projektów uchwał. 
Wobec powyższego przystąpiono do głosowania jawnego. 
Uchwała Nr 152/XVII/2012 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). 
 
Uchwała Nr 153/XVII/2012 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w mieście Kalety 
została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 10. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Kalety w 2012 roku. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wyrażenie opinii na temat Oceny zasobów 
pomocy społecznej w Gminie Kalety w 2012 roku. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych I. Nowak 
poinformowała, że temat był analizowany i został zaopiniowany pozytywnie, zwróciła przy 
tym uwagę na zapis „obecnie na terenie byłego KZCP działają największe spółki: 
NATRONAG....” o którego wykreślenie poprosiła. Pytała również czy można by pozyskać 
środki z MOPS-u na prowadzenie Klubu Seniora – burmistrz odpowiedział, że uzależnione 
jest to od zapisu w statucie Pozostałe komisje stałe rady nie omawiały tematu podczas 
posiedzeń komisji. 
Wobec braku uwag przewodniczący stwierdził, że Ocena zasobów pomocy społecznej  
w Gminie Kalety w 2012 roku została przyjęta. 
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Ad. 11. 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 powyższego przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 154/XVII/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. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski  
o wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla miasta Kalety.  
 
Przewodniczący E. Ptak poinformował o konieczności wytypowania radnych do komisji 
opiniującej. Radna I. Nowak zgłosiła następujących radnych: B. Kąkol, Z. Mirowskiego oraz 
M. Potempę - wszyscy wyrazili zgodę na pracę w komisji. 
Następnie przewodniczący zarządził głosowanie: 
- za kandydaturą radnej B. Kąkol głosowało 13 radnych, 1 radna się wstrzymała, 
- za kandydaturą radnego Z. Mirowskiego głosowało 13 radnych, 1 radny się wstrzymał, 
- za kandydaturą radnej M. Potempy głosowało 13 radnych, 1 radna się wstrzymała. 
 
Uchwała Nr 155/XVII/2012 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o wyróżnienie 
osób szczególnie zasłużonych dla miasta Kalety została przyjęta. 
Radna B. Kąkol poinformowała, że chodzi o uroczystość Klubu w Kuczowie i dodała,  
że uchwale w sprawie ustalenia i określenia zasad przyznawania wyróżnienia osobom 
szczególnie zasłużonym dla miasta Kalety jest napisane, że wnioski można składać do 
września. Mecenas odpowiedział, że termin jest instrukcyjny – nie powoduje nieważności, 
dodał, że należy uelastycznić tę uchwałę. 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił burmistrz, poinformował, że jest to uchwała 
intencyjna, planowane jest spotkanie z dzierżawcami nieruchomości lecz niewiadomo czy 
dojdzie do transakcji sprzedaży. Radna B. Kąkol pytała czy gdy nie dojdzie do sprzedaży  
w dalszym ciągu nieruchomość będzie dzierżawiona (burmistrz odpowiedział, że tak) oraz 
czy w operacie szacunkowym są ujęte garaże? Mecenas wyraził przypuszczenie, że są. Dodał, 
że operat ma wartość historyczną, a sprawę określił jako niedoprowadzoną do końca.  
Następnie przewodniczący E. Ptak poprosił przewodniczące komisji stałych Rady Miejskiej  
o wyrażenie opinii. W swych wypowiedziach wszystkie przewodniczące opowiedziały się za 
przyjęciem projektu uchwały jako uchwały.  
Wywiązała się dyskusja nad problemem mieszkańców, którzy wybudowali garaże. Radny  
J. Klimek pytał kto jest właścicielem garaży, mecenas odpowiedział, że to co zostało 
wzniesione na gruncie należy do właściciela gruntu, gmina zaś grunt ten nabyła za zaległości 
podatkowe. Radna B. Kąkol pytała czy we wniosku uwłaszczeniowym do wojewody zostaną 
wykazane te garaże. 
Wobec wyczerpania tematu dyskusji przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie 
nad uchwałą. 
Uchwała Nr 156/XVII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
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Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości. 
 
Uzasadnienie do projektu w sprawie przeniesienia własności nieruchomości przedstawił 
burmistrz. Następnie przewodniczący E. Ptak zwrócił się do przewodniczących komisji 
stałych o opinię do ww. projektu. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, 
Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska B. Kąkol przekazała wątpliwości, 
które dotyczyły projektu uchwały – w związku z przywołaniem art. 231 kodeksu cywilnego  
w podstawie prawnej zaznaczyła, że nieruchomość została zabudowana w 2009 roku, a Skarb 
Państwa musiał wyrazić zgodę na dysponowanie gruntem, dlatego nie można powołać się na 
zapis o samoistnym posiadaniu, dodała również, że zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce 
nieruchomościami nieruchomość powinna zostać sprzedana w trybie przetargowym. Mecenas 
odpowiedział, że trudno się nie zgodzić ze słowami radnej - gmina jest wtórnym właścicielem 
nieruchomości, wynik przetargu jest jednak z góry wiadomy, powstanie jedynie koszt 
przetargu. Dodał, że uchwała będzie musiała „przejść” przez organ nadzoru, notariusza  
i sędziego, który decyduje o wpisie do kw, głosowanie pozostawił uznaniu radnych. Radna  
B. Kąkol stwierdziła, że firma Tauron stawia gminę „pod ścianą” – prawnie nie można tego 
tak pozostawić. Następnie przewodniczące pozostałych komisji stałych rady wyraziły opinię 
nt ww. projektu uchwały – opowiadając się zgodnie za jej przyjęciem.  
Radny J. Klimek pytał czy Tauron opłaca podatek do gminy, skarbnik odpowiedziała, że tak. 
Wiceprzewodniczący R. Sendel pytał na jakich zasadach stawiane są transformatory, radna  
B. Kąkol stwierdziła, że prawdopodobnie gmina nie miała decyzji komunalizacyjnej i dodała, 
że powinno być to załatwione inaczej. 
Na tym dyskusję zakończono, a przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 157/XVII/2012 w sprawie przeniesienia własności nieruchomości została 
przyjęta większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie wieczystego 
użytkowania. 
 
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, a następnie przewodniczące komisji 
stałych Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię nt projektu. Radna B. Kąkol zwróciła 
uwagę, aby w podstawie prawnej dopisać „z późniejszymi zmianami” co zrobiono. Wobec 
powyższego przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała  Nr 158/XVII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie wieczystego 
użytkowania została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego. 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego. 
 
Burmistrz poinformował, że projekty uchwał dotyczą lokali użytkowych przy ul. 1 Maja 14 
oraz 1 Maja 82/84, zaś przewodniczące komisji stałych opowiedziały się za przyjęciem 
projektów uchwał jako uchwał. Następnie przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak zarządził 
kolejne głosowania. 
Uchwała  Nr 159/XVII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 
została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
Uchwała  Nr 160/XVII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 
została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
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Ad. 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 141/XVI/2012 Rady Miejskiej  
w Kaletach z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Kalety”. 
 
Radca prawny poinformował, że wg organu nadzoru w Programie opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami musi być wzmianka o kotach, usypianiu ślepych miotów kotów i psów oraz 
opiece weterynaryjnej, stąd powstał projekt uchwały zmieniającej.  
Następnie przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 161/XVII/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety” 
została przyjęta większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę nauczycieli oraz zasady 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych 
na terenie gminy Kalety, dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych.  
 
Sekretarz przedstawił uzasadnienie projektu uchwały (dot. zmniejszenia widełek 
procentowych), powiadomił również, że został on zaopiniowany przez związki zawodowe. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty... I. Nowak przedstawiła propozycję obniżenia widełek dla 
opiekuna stażu. Radna M. Potempa przygotowała zestawienie kwot dodatków dla nauczycieli, 
przy czym zasygnalizowała, że nie podobała się jej uchwała z poprzedniego roku gdyż i bez 
jej podejmowania można by podwyższyć dodatek. Burmistrz poprosił o przyjęcie uchwały 
mając na uwadze dobro nauczycieli, zaznaczył, że gmina ma zwiększoną subwencję 
oświatową. 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów J. Perz poinformowała, że głosowanie odłożono 
na sesję, a przewodnicząca Komisji Gospodarczej... B. Kąkol zawnioskowała o wykreślenie 
dodatku za sprawdzanie zeszytów przez nauczycieli języka polskiego, przy tym radna  
I. Nowak stwierdziła, że dodatek ten nauczycielom się należy. Radna M. Potempa 
poinformowała, że nie chodzi tylko o zeszyty, ale również inne rzeczy, a radna Z. Jelonek 
stwierdziła, że nauczyciele języków obcych też mają dużo pracy. Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej powiadomiła, że również nie głosowano nad projektem uchwały, wyraziła, że 
komisja opowiada się za podniesieniem dodatków dla nauczycieli.  
Na prośbę radnej B. Kąkol ogłoszono przerwę. 
Głos zabrała radna B. Kąkol informując, że z uwagi na to, ze wniosek Komisji 
Gospodarczej... nie może być poddany głosowaniu, zgłasza wniosek formalny o zdjęcie tego 
punktu z porządku obrad i przeniesienie projektu uchwały na następną sesję. Radna M. 
Wiatrek stwierdziła, że związki zawodowe nie dopuszczają do zapisów które były by 
niekorzystne dla nauczycieli, a radna J. Perz pytała czy opinia związków zawodowych jest 
obligatoryjna – sekretarz potwierdził, że tak – każdy projekt uchwały wymaga uzgodnienia ze 
związkami zawodowymi. 
Następnie przewodniczący poddał wniosek radnej B. Kąkol głosowaniu. Został on przyjęty 
większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 8, przeciw – 3, wstrzymało się – 3 (obecnych 14 radnych). 
 
Przewodniczący ogłosił, że porządek obrad został zmieniony. 
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Ad. 19. Interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radni zgłaszali bieżące sprawy: 

Radny Z. Mirowski podziękował z imieniu mieszkańców za termomodernizację budynku 
Klubu Sportowego Małapanew Kuczów. Jednocześnie pytał czy planowane jest wykonanie 
zadaszenia oraz poręczy przy wejściu do budynku. Prosił także o poprawienie płytek przy 
wejściu do budynku tego Klubu, a także zgłosił awarię lamy ulicznej na ul. Paderewskiego w 
kierunku Truszczycy. 

Radny J. Klimek postulował aby zwrócić się z prośbą do miejscowego posterunku policji  
o częstsze patrole na ulicy Sienkiewicza, która po remoncie jest ostoją piratów drogowych 
oraz w okolicach Placu Zjednoczenia w Jędrysku. Nowe ławki, które postawione zostały  
w tym miejscu niszczone są przez młodzież, która niejednokrotnie spożywa tam alkohol.  

Radna M. Wiatrek w imieniu własnym oraz mieszkańców podziękowała za remont ul. Leśnej. 
Zwróciła się także z ponownym apelem o rozważenie możliwości ustawienia wiat 
przystankowych w Jędrysku oraz centrum Kalet obok Urzędu Miejskiego. Ponownie zgłosiła 
fakt, że znak „uwaga straż”-przy ul. 1 Maja jest na nieodpowiedniej wysokości. Zgłosiła także 
problem niebezpiecznych zabaw młodzieży na terenie byłych KZCP. Radna prosiła o remonty 
cząstkowe ulicy Kosmonautów oraz Chopina, a także zgłosiła problem powstałej wyrwy  
w asfalcie na ul. ks. Drozdka na wysokości ul. Wodnej.  
 
Radna B. Kąkol podziękowała za gustowne fotografie we witrynach wiat przystankowych na 
terenie Kalet. Jednocześnie poruszyła problem: 

 konieczności kontroli sprawności istniejących hydrantów w mieście, 
 braku oświetlenia części ul. Owocowej przy wjeździe do ośrodka przy stawach, 
 zniszczonego ogrodzenia przedszkola w Miotku, 
 braku oświetlenia na moście na ul. 30 lecia, 
 powstałego zagłębienia na skrzyżowaniu ul. 1 Maja oraz Gwoździa, szczególnie 

uciążliwego w czasie opadów deszczu.  
 w imieniu Komisji Gospodarczej wystąpiła z pismem do PRIM-u w sprawie 

odliczenia za wodę, która po awarii wodociągu w dniu 1 marca br. była niezdatna do 
użycia.  

Radna prosiła także aby zachęcić mieszkańców miasta np. poprzez stronę internetową miasta 
do wywieszania na swoich domach flag z okazji święta 1 i 3 Maja. Zwróciła się także z 
prośbą o rozważenie możliwości wyłączania oświetlenia ulic w mieście np. w godzinach 
24.00 – 4.00 w celu zwiększenia oszczędności w budżecie miejskim.  

Radna Z. Jelonek podziękowała w imieniu mieszkańców za rozpoczęty remont ul. Rzecznej. 
Poruszyła także problem kontenerów na śmieci na skrzyżowaniu ulic 3 Maja oraz 
Koszęcińskiej, które bardzo szybko zapełniane są odpadami. Zaproponowała o przeniesienie 
ich w miejsce objęte monitoringiem miejskim. Zgłosiła zapadnięcie się niektórych kratek 
ściekowych na ulicy 3 Maja w kierunku Bruśka, które niszczone są przez ciężkie samochody. 
Radna apelowała aby rozważyć możliwość dodatkowego oświetlenia ulicy Koszęcińskiej  
w kierunku Koszęcina, na którym to odcinku nie ma żadnej latarni drogowej oraz oświetlenia 
odcinka ul. 3 Maja na wysokości numeru 110, przy którym to słupie brak jest lampy. Prosiła 
również o przedłużenie na długość całego płotu siatki przy boisku do koszykówki w Drutarni, 
jak również zgłosiła zniknięcie znaku drogowego „teren zabudowany” przy wlocie do miasta 
od strony Koszęcina.  
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Radna M. Potempa podziękowała w imieniu mieszkańców za plac zabaw na ternie szkolnym 
w Miotku oraz wyrównanie ul. Młyńskiej. Zwróciła się jednocześnie o remont ul. Wierzbowej 
oraz ponownie prosiła, aby usunąć słup stojący pośrodku ścieżki rowerowo-pieszej na 
Mokrus, 

Radna I. Nowak prosiła o remont skrzyżowania ulicy 1 Maja z ul. Bema, w którym to miejscu 
zrobiło się zagłębienie – zapadnięcie, szczególnie uciążliwe w czasie opadów deszczu. 
Zwróciła się także z prośbą o remonty cząstkowe ulicy Reja, Lipowej oraz Świerczewskiego. 
Apelowała również o ustawienie wiat przystankowych w Jędrysku jak również centrum Kalet 
oraz prosiła o wymianę piasku w piaskownicy na osiedlu przy ul. 1 Maja.  

Radna J. Perz podziękowała w imieniu mieszkańców za remont ul. Sienkiewicza oraz 
chodnika przy ul. ks. Rogowskiego. Jednocześnie zwróciła się z prośbą o remonty cząstkowe 
ulicy Działkowej, Twardowskiego, Młodzieżowej i Tylnej oraz o naprawę chodnika przy  
ul. Kochanowskiego.  

Radny R. Gryc poinformował o połamanej poręczy na kładce pieszo-rowerowej prowadzącej 
od ul. Gawlika do osiedla przy ul. 1 Maja, Zwrócił się także z prośbą o posprzątanie terenu 
pod wiaduktem.  

Radny E. Drabik ponownie zgłosił bardzo zły stan nawierzchni ul. Gawlika.  

Radny G. Krupa zgłosił potrzebę uzupełniania trylinki przy kratkach rewizyjnych na  
ul. Kochanowskiego. Uszkodzoną latarnię uliczną przy ul. Wodnej w Jędrysku. Pytał również 
o możliwości powołania w Kaletach spółki wodnej, która miałaby za zadanie m.in. dbałość  
o porządek w kwestii rowów melioracyjnych. 

Radny E. Ptak zgłosił problem zatykającej się kanalizacji sanitarnej na ul. Prusa na wysokości 
numeru 3.  
 
Ad. 20. Wolne wnioski i informacje. 
 
Burmistrz zaprosił radnych: na spotkanie z marszałkiem województwa śląskiego – na 1 Maja 
godz. 14.30, wyjazd do Vitkova – 2 maja oraz mszę za ojczyznę 3 maja o 11.00 i późniejsze 
obchody święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Poinformował o Mistrzostwach Europy  
w Speedrowerze (1-3 maja) oraz zaprosił na projekcję filmu Białoruskie Kalety (7 maja).  
Przewodniczący przypomniał o upływającym terminie składania oświadczeń majątkowych 
oraz przedstawił spis pism, które wpłynęły do Rady. 
 
Ad. 21. Zakończenie sesji. 
 
Program sesji został wyczerpany więc przewodniczący ogłosił zakończenie XVII sesji Rady 
Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 20.30.  
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
Sesję prowadził:         Protokołowała: 
 
 
Eugeniusz Ptak        Agnieszka Kwoka 
 

 


