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Protokół nr XX/2012 
  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 
 
Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 
Obrady XX sesji Rady Miejskiej w Kaletach o godz. 17.00 otworzył przewodniczący Rady 
Miejskiej E. Ptak. Powitał burmistrza, skarbnika, mecenasa, mieszkańców, radną Sejmiku 
Wojewódzkiego oraz radnego powiatowego.   
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych ( J. Klimek 
oraz M. Wiatrek nieobecni usprawiedliwieni), 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 przeniesienie punktu 11. porządku obrad „Podjęcie uchwały  
w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Rady Gminy Ożarowice, Rady Miejskiej  
w Miasteczku Śląskim oraz Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie podjęcia działań 
mających na celu zmianę przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu 
Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej” jako punkt 4, 
w związku z faktem iż na sesję przybyła w przedmiotowej sprawie radna Sejmiku 
Wojewódzkiego Pani Barbara Dziuk. 
Powyższe przewodniczący poddał głosowaniu: 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 
 
Przyjęty program sesji: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu na najładniejszy balkon i przydomowy 

ogród. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla stanowiska Rady Gminy Ożarowice, Rady 

Miejskiej w Miasteczku Śląskim oraz Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  
w sprawie podjęcia działań mających na celu zmianę przebiegu połączenia 
kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach  
z miastami Aglomeracji Górnośląskiej. 

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

międzysesyjnym. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-

2022. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej 

jako języka regionalnego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia sprzeciwu wobec zapowiedzi likwidacji Sądu 

Rejonowego w Lublińcu.       
12. Przedstawienie przez wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli 

wewnętrznej „Gospodarka finansowo ekonomiczna – wpływy do budżetu miasta za 
kanalizację ściekową”. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 
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14. Wolne wnioski i informacje. 
15. Zakończenie sesji.  

 
Ad. 3. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu na najładniejszy balkon  
i przydomowy ogród. 
 
Burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli nagrody dla laureatów II edycji 
konkursu na najładniejszy ogród i przydomowy balkon. W kategorii ogród: I nagrodę 
otrzymali Państwo Alicja i Robert Szopka, II – Państwo Anna i Janusz Bawełek, III – Pani 
Katarzyna Wojtal. W kategorii najpiękniejszy balkon - Pani Maria Bonk. Wręczono również 
wyróżnienie dla Wspólnoty przy ul. 1 Maja 78/80 za przepiękne zagospodarowanie niedużego 
terenu przed blokiem. 
 
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla stanowiska Rady Gminy Ożarowice, 
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim oraz Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w 
sprawie podjęcia działań mających na celu zmianę przebiegu połączenia kolejowego 
Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami 
Aglomeracji Górnośląskiej. 
 
Przewodniczący przekazał głos radnej Sejmiku Wojewódzkiego Pani Barbarze Dziuk, która 
szczegółowo przedstawiła sprawę połączenia kolejowego do Pyrzowic w formie 
zaproponowanej przez min. Gminę Ożarowice, podkreśliła ona, że dążeniem samorządów jest 
wykorzystanie starego szlaku kolejowego, co niesie korzyści ekonomiczne i co najważniejsze 
nie narusza środowiska. Radna poruszyła również sprawę ustawy o odpadach, prosiła  
o zgłaszanie wszystkich uwag i sugestii oferując swoją pomoc. Kolejną sprawą, nt której 
wypowiedziała się Pani B. Dziuk była kwestia starań o utworzenie pogotowia w Kaletach. 
Podkreśliła, jak ważne dla niej są sprawy naszego regionu i podziękowała burmistrzowi  
za współpracę. Następnie radni mogli zadawać pytania, radna B. Kąkol pytała o koszta 
modernizacji zaproponowanego połączenia, a także czy można na obecnym etapie cofnąć 
decyzję o jej planowanym przebiegu. Radna B. Dziuk odpowiedziała, że tak gdyż procedura 
została wstrzymana w związku z wnioskami formalnymi z zakresu ochrony środowiska, 
dodała, że trasa jest przynajmniej o połowę tańsza a różnica czasu w połączeniach wyniosłaby 
tylko 6 minut.  
Następnie przewodniczący E. Ptak wrócił się do przewodniczących komisji stałych,  
by wyraziły opinię nt projektu uchwały, opinia każdorazowo była pozytywna.  
Wiceprzewodniczący R. Sendel zaapelował do radnych o pozytywne przegłosowanie uchwał 
popierających stanowiska innych samorządów gdyż, co podkreślił, samorządowcy powinni 
się wspierać. Następnie przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem 
uchwały. 
Uchwała Nr 186/XX/2012 w sprawie poparcia dla stanowiska Rady Gminy Ożarowice, Rady 
Miejskiej w Miasteczku Śląskim oraz Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie 
podjęcia działań mających na celu zmianę przebiegu połączenia kolejowego 
Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji 
Górnośląskiej została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 
 
Ad. 5 . Przyjęcie uwag do protokołu obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu  
XIX sesji. Uwag nie zgłoszono wobec czego protokół został przyjęty. 
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Ad. 6. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  
 
Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik  
do protokołu. Burmistrz poinformował również, że prognozowana wypłata dodatków 
wyrównawczych powinna zamknąć się w kwocie 95 tys. zł (wcześniej ok 700 tys. zł) oraz  
o zakupie działki od Pana Lacha – na przedłużenie parkingu. Następnie radni mogli zadawać 
pytania. 
Radny powiatowy J. Kalinowski poruszył sprawę rankingu Rzeczpospolitej w związku  
z pominięciem w informacji zawartej w Biuletynie okresu, który poddany był ocenie czyli lat 
2008-2010 w pierwszym etapie oraz 2011 w drugim.  
 
Ad. 7. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach  
w okresie międzysesyjnym. 
 
Sprawozdanie przewodniczącego Rady Miejskiej stanowi załącznik do protokołu.  
Radny K. Złotosz dodał, że w pielgrzymce parafian z Drutarni do kościoła w Bruśku 
uczestniczyli również strażacy OSP. 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok. 
 
Głos zabrała skarbnik R. Sosnica, która poinformowała, że zaznajomiła wszystkie komisje  
ze zmianami wprowadzanymi do budżetu projektem uchwały. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rewizyjnej oraz Oświaty... wyrazili pozytywną 
opinię nt. projektu uchwały, zaś przewodnicząca Komisji Gospodarczej  
B. Kąkol zgłosiła wniosek, aby przenieść środki (40 tys. zł) z termomodernizacji budynku 
Klubu w Drutarni na wykonanie projektu chodnika w Miotku. Radna I. Nowak miała 
wątpliwość – jeśli radni przegłosują wniosek, będą środki na projekt, co będzie z wykonaniem 
inwestycji.  Radna B. Kąkol poinformowała, że otrzymała obietnicę od burmistrza, że budowa 
chodnika będzie ujęta w przyszłorocznym budżecie, dodała, że projekt jest bardzo ważny 
gdyż warunkuje on przystąpienie do WID-u, a w rejonie tym mieszka 250 osób. Burmistrz 
potwierdził ujęcie budowy chodnika w budżecie 2013 roku, uznał jednak, że sprawą 
priorytetową jest wg niego budowa kanalizacji w tej części gminy. Radna I. Nowak 
zaproponowała, aby poddać mieszkańcom wybór co do rangi ważności - budowa chodnika 
bądź kanalizacja (radna B. Kakol uznała obie inwestycje jako równie ważne dla mieszkańców 
Miotka, zadała przy tym pytanie czy mieszkańcy Kalet również zostali postawieni przed 
takimi wyborami), skarbnik dodała, że gmina po 2016 roku będzie płaciła kary jeśli będzie 
nieskanalizowana w całości – co powtórzyła za radną B. Kąkol, radny E. Drabik wyjaśnił co 
składa się na kwotę 65 tys. zł przeznaczoną na termomodernizację budynku w Drutarni.  
W efekcie dyskusji radna B. Kąkol poprosiła o 5 przerwy, w trakcie której Komisja 
Gospodarcza... miała zdecydować co do zgłoszonego wniosku formalnego. Po przerwie 
ogłoszono, że podjęto uzgodnienie co do wycofania wniosku, jednocześnie Komisja 
Gospodarcza... zgłosiła wniosek o ujęcie w budżecie na 2013 rok - wykonanie 
przedmiotowego chodnika.  
Wobec braku dalszych uwag przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 187/XX/2012 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 
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Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2012-2022. 
 
Skarbnik R. Sosnica poinformowała, że projekt uchwały omawiała na posiedzeniu wszystkich 
komisji, a jej wyjaśnienia nie budziły zastrzeżeń. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 188/XX2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 
2022 została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy 
śląskiej jako języka regionalnego. 
 
Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił przewodniczący, przybliżył również zebranym 
postać posła Marka Plury, który walczy o uznanie mowy śląskiej jako języka regionalnego.  
Następnie przewodniczące komisji stałych Rady Miejskiej poproszone zostały o wyrażenie 
opinii. Każdorazowo opinia komisji była pozytywna. Przy czym radna B. Kąkol wyraziła 
opinię, że jest to temat zastępczy, a państwo powinno zajmować się ważniejszymi dla 
społeczeństwa sprawami.  
Wobec braku dalszych uwag i pytań przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 189/XX2012 w sprawie wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej 
jako języka regionalnego została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia sprzeciwu wobec zapowiedzi likwidacji 
Sądu Rejonowego w Lublińcu.   
 
Przewodniczący poinformował, że przedyskutował z radcą prawnym kwestię podjęcia 
powyższej uchwały. Radna B. Kąkol powiadomiła, że uważa temat za nieaktualny ze względu 
na wycofanie się z planowanego zamiaru likwidacji sądu w Lublińcu, mecenas poinformował, 
że uchwałę można podjąć asekuracyjnie.  
Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Wobec powyższego 
przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały. 
Uchwała Nr 190/XX/2012 w sprawie poparcia sprzeciwu wobec zapowiedzi likwidacji Sądu 
Rejonowego w Lublińcu została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 
 
Ad. 12. Przedstawienie przez wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników 
kontroli wewnętrznej „Gospodarka finansowo ekonomiczna – wpływy do budżetu 
miasta za kanalizację ściekową”. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Złotosz przedstawił radnym protokół  
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej „Funkcjonowanie dopłat do ścieków dla 
gospodarstw indywidualnych” – stanowi on załącznik do niniejszego protokołu. 
Radna B. Kąkol pytała o kwestię hydroforów, wyjaśniono na czym polega problem 
nieuczciwego korzystania z sieci kanalizacyjnej - co wywołało dyskusję. Burmistrz jako 
rozwiązanie problemu podał możliwość założenia przepływomierzy na kanalizację. 
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Ad. 13. Interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radni zgłaszali bieżące sprawy: 
 
Radna Irena Nowak: 
- podziękowała za utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych na ulicy 1 Maja  
(w centrum) oraz za przycięcie konarów drzew przy ul. Gwoździa, 
- pytała o możliwość oznakowania zjazdu na cmentarz,  
- prosiła o interwencję w sprawie awarii lampy przy ul. Bema 18, 
- poruszyła problem przepełnionych pojemników na makulaturę w mieście (burmistrz 
poinformował, że głównym problemem jest fakt, iż mieszkańcy nie segregują śmieci, 
dodatkowo często zdarza się, że pojemniki są zapełniane przez mieszkańców okolicznych 
gmin, dodał, że firma Remondis, która obecnie opróżnia pojemniki chce podnieść cenę do  
2 tys. od miesiąca września. Burmistrz uznał, że sprawa rozwiąże się najprawdopodobniej 
dopiero po wprowadzeniu w życie ustawy śmieciowej, . 
 
Radny Edward Drabik: 
- podziękował za ustawienie ławek przy ścieżce rowerowo-pieszej do Kuczowa oraz poprosił 
o oświetlenie tej ścieżki, 
- zaapelował o głosowanie na Miasto Kalety w "Wakacyjnej bitwie miast". 
 
Radny Kazimierz Złotosz: 
- zgłosił awarię lampy przy ulicy Wodnej (burmistrz prosił o podawanie numerów lamp przy 
zgłaszaniu tego typu awarii), 
- prosił o dodatkowe oznakowanie dojścia do cisa Donnersmarcka. 
 
Radna Zuzanna Jelonek  
- podziękowała: za ujęcie w budżecie termomodernizacji Klubu w Drutarni, pomoc  
w organizacji oraz uczestnictwo w obchodach Święta Gminnego, a także za wszystkie prace 
prowadzone w Drutarni, 
- zwróciła uwagę na konieczność budowy chodnika przy ul. 3 Maja, 
- prosiła o ustawienie ławek przy ścieżce „Aleja Dębów” oraz umożliwienie korzystania  
z mostu w Truszczycy pieszym i rowerzystom, 
- poruszyła sprawę żebrzących osób w centrum miasta. 
 
Radna Blandyna Kąkol: 
- pytała o termin rozpoczęcia remontu chodnika przy ul. Tarnogórskiej (burmistrz 
odpowiedział, że remont rozpocznie się we wrześniu), o możliwość przesunięcia witacza 
znajdującego się za zjazdem do Mokrusa (burmistrz poinformował, że sprawa jest trudna  
ze względu na wysokie opłaty które gmina musiałaby uiszczać za korzystanie z pasa 
drogowego, witacze ustawione są na terenie należącym do Nadleśnictw, które samo wyznacza 
miejsce gdzie je ustawić), jak również o niewyremontowany odcinek ulicy 30-lecia (burmistrz 
poinformował, że remontowi tego odcinka sprzeciwiła się mieszkanka, która zablokowała 
prace remontowe),   
- ponownie poruszyła problem: 
 braku oświetlenia na moście na ul. 30-lecia oraz tablicy ogłoszeniowej  w Zielonej 
 koniecznego remontu nawierzchni ul. Wierzbowej, 
 ustawienia ławki przy przystanku busa w centrum (obok Urzędu Miejskiego),  

- zaproponowała utworzenie wypożyczalni rowerów w Zielonej, 
- wspomniała o Pani Franke, która bezinteresownie opiekuje się rabatką w Zielonej, prosząc 
aby w jakiś sposób jej za to podziękować. 



6 
 

Radna Mirosława Potempa: 
- ponownie prosiła o utwardzenia dróg bocznych od ulicy Paderewskiego,  
- zwróciła się o dodatkowe oznakowanie ścieżki „Zielona Pętla” oraz ustawienia tablic 
informacyjnych z nazwami poszczególnych dzielnic. 
 
Radny Zygmunt Mirowski: 
- podziękował w imieniu organizatorów Zabawy w Kuczowie - radnym M. Potempie,  
E. Drabikowi, Z. Pele i R. Sendlowi - za ufundowanie fantów, 
- zwrócił się z prośbą o ustawienie koszy na śmieci przy ławkach na ścieżce rowerowo-
pieszej do Kuczowa, a także ustawienia ławek na ścieżce przyrodniczej „Do bobrów”  
w Zielonej, 
- zgłosił konieczność remontu ulic Orzeszkowej oraz Ogrodowej. 
 
Przewodniczący Eugeniusz Ptak: 
- poruszył problem klubu LKS „Małapanew” i zwrócił się do Komisji Oświaty... oraz radnego 
Z. Mirowskiego o podjęcie działań w sprawie wsparcia klubu – radna I. Nowak 
poinformowała, że Komisja Oświaty... miała specjalnie zorganizowaną wyjazdową komisję  
w Klubie LKS - głównym problemem klubu jest brak zawodników, radny Z. Mirowski 
wyjaśnił, że część zawodników zrezygnowała i trudno jest pozyskać nowych, 
- przekazał prośbę mieszkańców Jędryska dotyczącą oznakowania tej dzielnicy. 
 
Radny Robert Gryc: 
- prosił o ustawienie ławek przy boisku do siatkówki plażowej na terenie obiektu sportowego 
Orlik oraz rozważenie w przyszłości budowy kolejnego takiego boiska. 
 
Radny Grzegorz Krupa: 
- zgłosił awarię latarni przy ulicy Rogowskiego obok MOW-u oraz pozarywane studzienki na 
tej ulicy (od kościoła do leśniczówki), 
- poruszył sprawę częstej awaryjności bankomatów m mieście. 
 
Wiceprzewodniczący Ryszard Sendel: 
- zaproponował oznakowanie  samochodu zakupionego przez Urząd Miejski poprzez 
zakupienie do niego lampy ostrzegawczej, 
- prosił o zorganizowanie punktów na skład piasku na okres zimowy. 
 
Radna Janina Perz: 
- poruszyła problem parkowania przy ulicy Rogowskiego obok kościoła i pytała o możliwość 
oznakowania miejsca do tego wyznaczonego (burmistrz poinformował, że jest to niemożliwe 
ze względu na to, że miejsce to nie spełnia norm parkingu), 
- prosiła o oznakowanie poziome ulicy Sienkiewicza (przejście dla pieszych) oraz 
wyczyszczenie studzienek na tej ulicy, 
- pytała o likwidację ławeczek w centrum miasta (burmistrz odpowiedział, że zostały one 
usunięte na wniosek przedsiębiorców, którzy zadeklarowali w przyszłości tworzenie 
ogródków). 
 
Ad. 14. Wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał głos radnemu powiatowemu J. Kalinowskiemu, 
który wypowiedział się w kwestii zbierania makulatury (można ją oddawać w Miejskim 
Przedszkolu w Kaletach), oraz spraw w Powiecie - powiadomił o przegłosowaniu w zmianach 
do WPF sprawy dotyczącej wspólnego projektu starostwa oraz Urzędu Miejskiego  
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w Kaletach odnośnie kanalizacji w Miotku oraz budowy ronda w Drutarni. Radny  
J. Kalinowski wypowiedział się również w kwestii odprowadzania ścieków zauważając,  
że największym problemem jest podłączanie do sieci kanalizacyjnej – kanalizacji deszczowej. 
Następnie przewodniczący poinformował radych o pismach, które wpłynęły w okresie 
międzysesyjnym do biura rady i wraz z burmistrzem zaprosił do uczestnictwa w obchodach  
I Święta w Truszczycy oraz w spotkaniu z radnymi Ustronia. 
 
Ad. 15. Zakończenie sesji. 
 
Program sesji został wyczerpany więc przewodniczący ogłosił zakończenie XX sesji Rady 
Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 19.45.  
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
 
 
 
Sesję prowadził:         Protokołowała: 
 
 
Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 
 

 


