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Protokół nr XVIII/2012 
  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 maja 2012 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 
 
Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 
Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach otworzył przewodniczący E. Ptak witając 
mieszkańców, burmistrza, skarbnika, mecenasa, zastępcę burmistrza oraz radnych.   
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec 
ustawowego składu rady, wynoszącego 15 osób, stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności radnych oraz gości stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu. 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący zaproponował wprowadzenie następujących zmian do porządku obrad: 
 
- zdjęcie z porządku obrad punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań  
o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,  
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
- w miejsce punktu 6 przesunięcie punktu 18. Interpelacje i zapytania radnych,  
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 2. 
 
Wprowadzenie do porządku obrad następujących punktów: 

- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia i określenia zasad   
przyznawania wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Kalety (jako 
punkt 7), 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego (jako  
punkt 8)  
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja 
w Kaletach (jako punkt 9) 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 

Przyjęty program sesji: 
Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XVII 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. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia i określenia zasad   
przyznawania wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Kalety. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego. 
9. 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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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu 
własnego miasta Kalety do wspólnego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy 
fotowoltaicznej. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Kalety. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Kalety. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Kalety. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety”. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
21. Wolne wnioski i informacje. 
22. Zakończenie sesji. 
 
Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu  
XVII sesji. Radna B. Kąkol zgłosiła wcześniej uwagi techniczne, które naniesiono, 
dodatkowo prosiła o dopisanie imion i nazwisk laureatów I Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy o Języku Polskim. Więcej uwag nie zgłoszono, a protokół został przyjęty. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  
 
Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik  
do protokołu. Po jego przedstawieniu radna B. Kąkol dodała, że w święcie Zielonej brał 
udział radny K. Złotosz, który również zabezpieczał imprezę, przy okazji skierowała do 
radnego słowa podziękowania. Radna pytała również o dokładne miejsce położenia 
przepompowni na ul. 1 Maja. 
 
Ad. 5. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach  
w okresie międzysesyjnym. 
 
Sprawozdanie przewodniczącego Rady Miejskiej stanowi załącznik do protokołu. Radna  
I. Nowak dodała, że w dniu 21 maja 2012 r. uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym  
nt „Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy " oraz w dniu 26 maja wraz  
z radną M. Wiatrek brały udział w święceniach kapłańskich księdza Ł. Meinerta w gliwickiej 
katedrze. 
 
Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
W pierwszej kolejności przewodniczący przekazał głos radnemu powiatowemu -  
J. Kalinowski poinformował, że przybył na sesję w związku z inwestycją dot. budowy 
kanalizacji w Miotku. Omówił szczegóły powstania projektu na ten cel, następnie nawiązał do 
spotkania burmistrza K. Kandzi ze starostą Powiatu Tarnogórskiego, w wyniku którego 
powstał projekt uchwały budżetowej gdzie przeznaczono 300 tys. zł na ten cel, poinformował 
również, że projekt uchwały został zmieniony, w wyniku czego Kalety miały dostać na 
budowę kanalizacji 68 tys. zł z początkowych 300 tys. zł , przy czym środki pozostałe miały 
być rozdzielone na cele inwestycyjne innych gmin (250 tys. zł na chodniki w gminie 
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Tworóg).  
J. Kalinowski poinformował, że w wyniku głosowania podczas sesji Rady Powiatu projekt 
uchwały budżetowej nie został przyjęty, zaś środki będą rozdzielone później. Następnie radny 
szczegółowo przedstawił koszta budowy kanalizacji w Miotku (ok 14 mln 200 tys. zł – co 
uznał za rekordową inwestycję pod względem wartości), zauważył, że najlepszym 
rozwiązaniem byłoby podzielenie jej na dwie odrębne inwestycje.  
Następnie głos zabrał burmistrz K. Kandzia poinformował, że ostatecznym benificjentem 
wniosku jest powiat tarnogórski dodał, że lepsze byłoby pewne 68 tys. zł niż niepewne 300 
tys. zł. Przewodniczący E. Ptak zauważył, że w sytuacji gdy 31 lipca upływa termin 
pozwolenia na rozpoczęcie budowy, pewność mniejszych pieniędzy pozwoliłaby na jej 
rozpoczęcie.  
Wywiązała się dyskusja w temacie, radna I. Nowak pytała dlaczego pieniądze rozdzielono – 
radny J. Kalinowski odpowiedział, że powodem jest słabnące poparcie starosty. Radna  
B. Kąkol pytała co jest powodem tego, że z kwoty 200 tys. zł przeznaczonych przez powiat na 
odwodnienie ul. Paderewskiego pozostało 167 tys. zł – radny powiatowy odpowiedział, że 
decyzją starosty środki zostały przełożone na inne cele- przy czym miały być zwrócone. 
Radny G. Krupa zwrócił się do J. Kalinowskiego z propozycją, aby odstawić politykę na 
dalszy plan i zająć się dobrem miasta, na co radny odpowiedział, że zawsze był bezpartyjny. 
Radna M. Wiatrek pytała czy z pieniędzy jakimi dysponuje gmina Kalety nie można 
rozpocząć inwestycji? Burmistrz odpowiedział, że gmina jest na to gotowa, nie wie czy 
powiat również. Radny powiatowy J. Kalinowski zaproponował, aby poprowadzić 5 mb 
kanalizacji co pozwoli uratować projekt (podobnie jak w Drutarni), do czego ustosunkowała 
się skarbnik informując, że groziłoby to dyscypliną finansów publicznych, mecenas dodał, że 
sytuacja budowy kanalizacji w Drutarni była zadaniem własnym gminy tutaj zaś inwestorem 
jest Powiat. Radna B. Kąkol wyraziła ubolewanie, że w Powiecie radni zajmują się wyłącznie 
polityką, a nie dobrem mieszkańców. Kończąc dyskusję radny G. Krupa skierował pytanie do 
radnego powiatowego dot. wyjaśnienia sytuacji z Powiatowym Młodzieżowym Domem 
Kultury (Rada Miejska podjęła uchwałę na dofinansowanie zadania), na które nie uzyskał 
odpowiedzi. Wiceprzewodniczący wyraził zdanie, że wszystkim zależy na inwestycji i należy 
zrobić wszystko, aby nie dopuścić do jej zaprzepaszczenia. Przewodniczący zaś, zwrócił się 
do radnego powiatowego, że liczy na to, że powalczy o środki na tę inwestycję. 
 
Ogłoszono 10 min przerwy. 
 
Po przerwie przewodniczący E. Ptak udzieli głosu mieszkańcom. Pan Mańka pytał o sprawę 
mieszkania przy ul. Fabrycznej 9. Burmistrz odpowiedział, że nie spełnione zostały warunki 
umożliwiające zamianę mieszkań, pan Mańka nie wykupił swojego mieszkania od 
likwidatora, dodatkowo rozeznano sytuację dochodową rodziny i ze względu na przekroczony 
dochód nie kwalifikuje się do przydziału mieszkania. Skierował pytanie do Pana Mańki czy 
po zamianie wyremontuje mieszkanie? Na co uzyskał odpowiedź negatywną. Następnie 
burmistrz powiadomił zebranych o propozycji jaką złożył, dot. ogłoszenia przetargu 
ograniczonego na zakup przedmiotowego mieszkania, przeznaczonego dla osób 
niepełnoprawnych, spytał przy tym, czy wtedy Pan Mańka kupiłby mieszkanie, na co uzyskał 
odpowiedź, że zainteresowany nie zamieni mieszkania o metrażu 75m2 na 71m2, które nie jest 
wyremontowane. 
 
Następnie przewodniczący oddał głos radnej M. Potempie, która: 
- podziękowała za czyny społeczne w Zielonej, 
- zauważyła, że nie wszystkie wjazdy z ulicy Paderewskiego zostały wyłożone płytami 
betonowymi, 
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- zwróciła uwagę na uschnięte konary drzew przy części ul. 30-lecia – na co dopowiedziała 
radna B. Kąkol informując, że rzecz dotyczy terenu należącego do Skarbu Państwa  
w Nadleśnictwie Koszęcin. 
 
Radna B. Kąkol zawnioskowała o przeniesienie dokończenia punktu 6 na koniec obrad, co 
uczyniono. 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia i określenia zasad   
przyznawania wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Kalety. 
 
Projekt uchwały zreferował przewodniczący, informując, że temat poruszany był na 
poprzedniej sesji, a projekt powstał zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarczej, Rynku 
Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska. 
Radny Z. Mirowski dodał, że uhonorowanie odznaczonych tytułem zasłużonego obywatela 
odbędzie się dnia 4 sierpnia br. podczas obchodów 60-lecia Klubu LKS Małapanew Kuczów. 
Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą.  
Uchwała Nr 162/XVIII/2012 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia i określenia zasad   
przyznawania wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Kalety została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego. 
 
Na prośbę przewodniczącego głos zabrała pani skarbnik informując, że projekt uchwały 
powstał w związku z wygranym przetargiem na bankową obsługę gminy – przetarg wygrał 
ten sam bank, który dotychczas obsługiwał gminę. Ponieważ umowa najmu wygasa z końcem 
czerwca konieczne jest wyrażenie zgody na jej przedłużenie.  
Wobec powyższego przystąpiono do głosowania jawnego. 
Uchwała Nr 163/XVIII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 
została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja 
w Kaletach. 
 
Projekt uchwały przedstawił burmistrz wyjaśniając, że zmiana kosztów remontu wynikła  
z niedoszacowania kosztów realizacji zadania.  
Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Gospodarczej Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, 
Praworządności i Ochrony Środowiska B. Kąkol informując o wniosku komisji dot. podjęcia 
działań w sprawie przygotowania projektu chodnika w Miotku. 
W związku z brakiem dalszych uwag przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 164/XVIII/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). 
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Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako 
wkładu własnego miasta Kalety do wspólnego przedsięwzięcia polegającego na budowie 
farmy fotowoltaicznej. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił burmistrz, mecenas dodał, że uchwała 
zapoczątkowuje procedurę i jest poniekąd intencyjna. 
Następnie przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wyrażenie opinii na temat projektu 
przewodniczące komisji stałych. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i 
Ochrony Środowiska B. Kąkol poinformowała, że członkowie komisji nie głosowali nad 
projektem uchwały, wyraziła wątpliwość, że uchwała nie jest intencyjna, a wiążąca, spytała 
również czy prowadzone są już rozmowy z potencjalnym partnerem, burmistrz odpowiedział, 
że nie. Oznajmiła jednak, że komisja jest pozytywnie nastawiona do podjęcia działań dot. 
zagospodarowania gruntu po byłym wysypisku śmieci. 
Przewodniczące Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji 
Budżetu i Finansów wyraziły pozytywną opinię nt projektu uchwały, zaś przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej M. Wiatrek przekazała, że nie głosowano za przyjęciem projektu 
uchwały, pytała przy tym czy wyłoniony jest już partner i sporządzony biznesplan, burmistrz 
odpowiedział, że nie. 
Wobec braku pytań przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 165/XVIII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako 
wkładu własnego miasta Kalety do wspólnego przedsięwzięcia polegającego na budowie 
farmy fotowoltaicznej została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
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 poinformowała, że zaznajomiła wszystkie komisje ze zmianami 
wprowadzanymi do budżetu. 
Następnie wypowiedziały się przewodniczące komisji stałych Rady Miejskiej wyrażając 
pozytywną opinię nt. projektu uchwały.  
Wobec powyższego przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 166/XVIII/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). 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta 
Kalety. 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta 
Kalety. 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta 
Kalety. 
 
Przewodniczący E. Ptak poinformował, że protokół Komisji opiniującej wnioski o przyznanie 
tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Kalety został dołączony do materiałów na sesję, a 
następnie zarządził głosowanie nad kolejnymi uchwałami. 
Uchwała Nr 167/XVIII/2012 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Kalety 
została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
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Uchwała Nr 168/XVIII/2012 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Kalety 
została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Uchwała Nr 169/XVIII/2012 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Kalety 
została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały. 
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety”. 
 
Radca prawny poinformował, że w międzyczasie gdy Rada Miejska podjęła uchwałę 
zmieniającą Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami organ nadzoru wydał 
rozstrzygnięcie nadzorcze unieważniające uchwałę w sprawie przyjęcia Programu, stąd 
powstała potrzeba uchylenia uchwały zmieniającej podjętej na poprzedniej sesji oraz 
ponowne przyjęcie programu. 
Radna B. Kąkol zauważyła błąd w podstawie prawnej projektu uchwały uchylającej, który 
poprawiono, a następnie  przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałami. 
Uchwała Nr 170/XVIII/2012 w sprawie uchylenia uchwały została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Uchwała Nr 171/XVIII/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. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 
 
Burmistrz poinformował, że projekt uchwały dotyczy mieszkania położonego przy  
ul. Fabrycznej 9, przejętego od likwidatora KZCP. Radna I. Nowak pytała, czy mieszkanie  
to przewidywane jest wcześniej do remontu (odpowiedziano, że nie), zaś radna B. Kąkol 
zauważyła, że w treści uchwały powinno się stosować pełną a nie skrótową nazwę księgi 
wieczystej, pytała również czy nie powinno się określić udziału w prawie użytkowania 
wieczystego w § 1 – uwagi naniesiono. 
Następnie opinię nt projektu wyraziły przewodniczące komisji stałych, Komisja 
Gospodarcza... oraz Komisja Budżetu i Finansów wyraziły zgodę na sprzedaż 
przedmiotowego mieszkania, w Komisji Oświaty... 2 radnych głosowało przeciw sprzedaży, 2 
się wstrzymało, zaś w Komisji Rewizyjnej 4 radnych było przeciw sprzedaży, 1 sie 
wstrzymał.  
Radna M. Wiatrek zaproponowała, aby dać dodatkowy miesiąc Państwu Mańka na 
wykupienie mieszkania, co umożliwiłoby zamianę mieszkania, gdyż rodzina znajduje się w 
trudnej sytuacji ze względu na niepełnosprawną wnuczkę i wtedy powrócić do tematu. Zaś 
podjęcie tej uchwały automatycznie uniemożliwiłoby zamianę mieszkań. Burmistrz prosił, 
aby jednak uchwałę podjąć, co jak stwierdził mogłoby zdopingować do wykupu mieszkania, 
dodał, że rozmawiał z likwidatorem w sprawie zamiany mieszkań dla Państwa Mańka z 
informacji jakie uzyskał wynikało, że propozycję taką otrzymali, lecz została ona odrzucona, 
dodatkowo odrzucili ofertę kupna mieszkania od likwidatora zgadzając się tylko na wykup 
mieszkania bez ułamkowej części gruntu. Wywiązała się dyskusja, w trakcie której 
wyznaczono dodatkowy termin (ostateczny) na wykup mieszkania od dla Państwa Mańka – 
do końca sierpnia br.  
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Wobec powyższego radna M. Wiatrek zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie tego punktu  
z porządku obrad. Następnie przewodniczący poddał wniosek radnej głosowaniu. Został on 
przyjęty większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 12, przeciw – 3, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
Przewodniczący ogłosił, że porządek obrad został zmieniony. 
 
W temacie wypowiedziała się również druga strona Pani K. Zgoda, która jest zainteresowana 
kupnem mieszkania, z rozżaleniem pytała o odwlekanie zamiaru sprzedaży mieszkania, 
podczas gdy sprawa omawiana była już na lutowej sesji.  
Radna J. Perz zauważyła, że remont mieszkania, na które ewentualnie zamieniliby się 
Państwo Mańka, może długo potrwać, oni sami nie będą się w stanie przeprowadzić,  
a mieszkanie komunalne nabyte w drodze zamiany będzie zablokowane. 
 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały. 
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
 
Mecenas uzasadnił konieczność podjęcia uchwał, dodał, że po rozmowie z radną B. Kąkol,  
i w związku z tym, że uchwała była w obrocie prawnym, należy podjąć uchwałę w sprawie 
utraty mocy prawnej uchwały, a nie jej uchylenia – konieczne poprawki naniesiono  
w projekcie. Następnie przewodniczący E. Ptak poprosił o wyrażenie opinii nt projektów 
uchwał. Przewodniczące komisji stałych Rady Miejskiej opowiedziały się za ich przyjęciem, 
przy tym radna B. Kąkol dodała, że ma wątpliwości co do trybu sprzedaży, powiadomiła  
o konieczności sporządzenia wykazu nieruchomości i wywieszenie go na okres 6 tygodni – 
zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  
Wobec braku dalszych uwag przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak zarządził głosowanie 
nad uchwałami.  
Uchwała  Nr 172/XVIII/2012 w sprawie utraty mocy prawnej uchwały została przyjęta 
jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Uchwała Nr 173/XVIII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
 
Burmistrz przedstawił uzasadnienie projektu uchwały, w związku z propozycją Pana  
A. Galiosa odnośnie nieodpłatnego przekazania gruntu zajętego pod ulicę Nałkowską na rzecz 
gminy. Następnie wypowiedziały się przewodniczące komisji stałych, opiniując projekt 
pozytywnie. Rada B. Kąkol poinformowała, że stan prawny drogi nie jest uregulowany, 
nazwę otrzymała ona w 1986 roku i po 30 latach można ją w całości przejąć przez 
zasiedzenie, pytała też czy konieczne jest sporządzenie operatu szacunkowego, mecenas 
odpowiedział, że to środek trwały dla gminy. 
Wobec powyższego przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 174/XVIII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
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Cd. ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radni zgłaszali bieżące sprawy: 
Radna B. Kąkol: 
- zaproponowała, aby nieruchomość w Miotku wykorzystać jako placówkę handlową, 
- ponowiła prośbę o wymianę tablicy ogłoszeniowej przy sklepie w Zielonej, 
- pytała o sprawę boiska w Kuczowie (mecenas odpowiedział, że 12.06.2012 r. wyznaczony 
jest termin sprawy, dodał, że w sytuacji gdy spadkobiercy złożą do pół roku zeznanie 
podatkowe nie zapłacą podatku od spadku),  
- pytała o budkę postawioną w parku (przy MOW-ie) w Jędrysku -  burmistrz odpowiedział, 
że jest to ogródek piwny. 
-  przekazała informację dot. wykonania modernizacji ewidencji gruntów w gminie Kalety, 
- pytała o temat spotkania burmistrza w gabinecie marszałka Województwa Śląskiego, 
burmistrz odpowiedział, że rozmowa dotyczyła termomodernizacji budynku szkoły w Miotku, 
- zwróciła się do przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, aby zwracali uwagę na 
uzasadnienia do projektów uchwał. 
Radna I. Nowak: 
- ponownie zwróciła się o podniesienie zbyt nisko usytuowanych znaków przy ul. Drozdka 
oraz 1 Maja, a także o ustawienie wiaty przystankowej w centrum miasta, 
- poruszyła problem konieczności utworzenia odpływu przy ul. 1 Maja 45-47. 
Radna M. Wiatrek: 
- pytała czy teren ogródka piwnego przy MDK jest dzierżawiony przez najemcę lokalu i czy 
może on powiększać go w ten sposób oraz jakie profity czerpie z tego miasto, 
- zgłosiła fakt złego oświetlenia ulicy Okrzei, 
- również poruszyła problem znaków ustawionych na nieodpowiedniej wysokości (burmistrz 
poinformował, że interweniowano w tej sprawie wielokrotnie w powiecie) i prosiła  
o wiatę przystankową w Jędrysku, 
- złożyła interpelację dotyczącą podjęcia działań w celu wykonania kanalizacji deszczowej  
w ul. Chopina w Kaletach, przy czym prosiła o naprawę nawierzchni ul. Chopina  
i Kosmonautów.  
Radna Z. Jelonek: 
- zwróciła uwagę na zły stan nawierzchni ul. 3 Maja, prosząc o jego poprawę, 
- ponownie prosiła o oznakowanie ścieżki rowerowo-pieszej do Drutarni, 
- pytała o miejsce ustawienia witacza w dzielnicy Drutarnia (burmistrz odpowiedział, że 
ustawiono go w  tym miejscu ponieważ gmina jest właścicielem tej części gruntu). 
Radny Z. Mirowski: 
- zwrócił się do radnych o większe zaangażowanie jeśli chodzi o reprezentowanie Rady 
Miejskiej podczas różnorakich uroczystości czy spotkań, 
- zaprosił na 30 maja, na majowe przy kaplicy w Kuczowie, 
- zgłosił brak tablicy informacyjnej na budynku Klubu Sportowego LKS Małapanew Kuczów, 
przy tym pytał o możliwość zakupu farb potrzebnych do odświeżenia wnętrza klubu, 
- zaproponował zakup lamp solarowych i usytuowanie ich na wałach zbiornika w Zielonej. 
Radny G. Krupa: 
- pytał czy w mieście odnawiane będzie poziome oznakowanie dróg (burmistrz odpowiedział, 
że w czerwcu), 
- prosił o wyrównanie wymagających tego bocznych dróg (min. ul. Działkowej). 
Radny Z. Peła: 
- prosił o wyrównanie i utwardzenie nawierzchni przy skrzyżowaniu ul. Matejki i Anioła.  
Radna J. Perz: 
- prosiła o zagospodarowanie rur, które zostały po regulacji Floski przy ul. Żeromskiego, 
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- zwróciła uwagę na nawierzchnię dróg nieutwardzonych w gminie, a w związku  
z wymalowaniem słupów energetycznych prosiła o wyrównanie do pionu tych, które stoją 
krzywo, 
- pytała czy będą organizowane spotkania burmistrza z mieszkańcami w poszczególnych 
dzielnicach (burmistrz odpowiedział, że spotkania planowane są na czerwiec), 
- przekazała podziękowania mieszkańców za ul. Matejki, przy czym prosiła o zwrócenie 
uwagi na wymagający remontu odcinek drogi przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza.  
Wiceprzewodniczący R. Sendel: 
- podziękował burmistrzowi w zaangażowanie w pracy na rzecz miasta, utrzymania czystości  
i jego zazieleniania, 
- pytał o oznakowanie poziome na jezdniach, 
- zwrócił się z prośbą o uzupełnienie spoin w nawierzchni trylinki ul. Leśnej, 
- zasugerował możliwość zainstalowania w mieście drogowskazów informacyjnych w kolorze 
brązowym, 
- zgłosił problem z kratką ściekową przy ul. 1 Maja 15. 
Radny K. Złotosz: 
- zgłosił uszkodzoną nawierzchnię asfaltu na moście na Zimnej Wódce (wyrwa i podmyty 
asfalt), 
- zgłosił fakt całkowitego braku oświetlenia ul. Łącznej oraz konieczności remontu części  
ul. Wolności (na zakręcie). 
Radny J. Klimek: 
- pytał o realizację pomysłu w związku z remontem ul. Kościuszki. 
 
Ad. 20. Wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodniczący E. Ptak poinformował radych o pismach, które wpłynęły w okresie 
międzysesyjnym do biura rady oraz zaprosił wraz z burmistrzem na Dni Kalet oraz wernisaż 
prac wykonanych na kursach realizowanych w ramach projektu „Nowe umiejętności dzięki 
nowym kursom” w Vitkovie, który odbędzie się 14 czerwca w MDK w Kaletach.  
Przewodniczący przekazał również głos mieszkańcowi J. Błaszczykowi, który zwrócił się  
z apelem o interwencję policji i doprowadzenie do usunięcia z centrum miasta żebraków, 
którzy zaczepiają mieszkańców, poruszył sprawę mostu w Truszczycy, radna B. Kąkol 
dodała, że most ten zamknięty został ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu,  
a nie nową budowę. Burmistrz powiadomił, że koszt wykonania kładki rowerowo-pieszej 
wynosi 120 tys. zł. 
 
Ad. 21. Zakończenie sesji. 
 
Program sesji został wyczerpany więc przewodniczący ogłosił zakończenie XVIII sesji Rady 
Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 21.10.  
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
Sesję prowadził:         Protokołowała: 
 
 
Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 
 

 


