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Protokół nr XXII/2012 
  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 października 2012 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 
 
 
Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 
Obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach o godz. 15.30 otworzył przewodniczący Rady 
E. Ptak. Na wstępie powitał burmistrza, sekretarza, skarbnika oraz mecenasa.   
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (radna M. 
Wiatrek spóźni się), co wobec ustawowego składu rady, wynoszącego 15 osób, stanowi 
kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności radnych 
oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący E. Ptak zaproponował wprowadzenie następujących zmian do porządku 
obrad: 
- zdjęcie punktów (burmistrz wyjaśnił, że powodem jest możliwość przystąpienia wraz z 20 
innymi gminami do grupowego przetargu na odbiór nieczystości z miasta, co powoduje 
konieczność dostosowania treści uchwał w poszczególnych gminach):  
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
zlokalizowanych na terenie gminy Kalety i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez 
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Kalety i zagospodarowania tych odpadów 
oraz odpłatności za te usługi. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Kalety. 
W wyniku głosowania za zmianą w porządku obrad opowiedziało się 14 radnych (obecnych 
14 radnych). 
 
-  dodanie do porządku obrad punktu: 
 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza 
Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów oraz określenia zasad jego 
przyznawania - jako punkt 16  
W wyniku głosowania za zmianą w porządku obrad opowiedziało się 14 radnych (obecnych 
14 radnych). 
 
Przyjęty porządek obrad: 

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

międzysesyjnym. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety 
Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S”. 

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

2022. 
9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kalety na okręgi wyborcze. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżnienia 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta 
Kalety. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie 

gminy Kalety. 
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne na terenie Miasta Kalety w 
formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawia art. 14a ust. 7 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 
późn. zm.) oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium 
Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów oraz określenia 
zasad jego przyznawania. 

17. Informacja burmistrza o realizacji zadań oświatowych Miasta Kalety. 
18. Wyrażenie opinii w sprawie wydzierżawienia pozostałej części nieruchomości przy ul. 

Ks. Rogowskiego 43. 
19. Interpelacje i zapytania radnych. 
20. Wolne wnioski i informacje. 
21. Zakończenie sesji.  

 
Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu  
XXI sesji. Radna B. Kąkol zgłosiła uwagę techniczną, którą naniesiono. 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. Burmistrz powiadomił radnych, że wszyscy pracownicy urzędu oraz jednostek 
organizacyjnych złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie.  
Burmistrz omówił również szczegóły spotkania ze Związkiem Gmin w sprawie wspólnego 
przedsięwzięcia polegającego na przeprowadzeniu grupowego przetargu na wywóz 
nieczystości z terenu miasta. Poinformował przy tym, że koszt w związku z powyższym 
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mógłby się obniżyć nawet o 30%. Dodatkowo burmistrz oznajmił, że do Urzędu Miejskiego 
wpłynęło pismo w sprawie utworzenia stacji pogotowia w mieście – pogotowia nie będzie. 
Następnie radni zadawali pytania. Radna B. Kąkol pytała o wniosek w sprawie wycięcia 333 
drzew w pasie drogowym przy ulicy Koszęcińskiej w stronę Sośnicy, mecenas przedstawił 
złożoność sprawy. Radna poinformowała również, że w siedzibie Nadleśnictwa Świerklaniec 
ma być wyłożony w listopadzie „Projekt Planu Urządzenia Lasu”, zaproponowała przy tym, 
aby podjąć działania w celu wyłożenia go w siedzibie Urzędu Miejskiego.  Radny Z. 
Mirowski pytał czy budynek biurowca został sprzedany wraz z powierzchnią placu 
manewrowego, burmistrz odpowiedział, że nie – plac zostanie sprzedany odrębnie. Radny R. 
Gryc pytał ile wynosi obecnie zadłużenie KZCP w likwidacji, burmistrz stwierdził, że po 
przejęciu planowanych nieruchomości powinno wyjść ono „na zero”. Radna J. Perz pytała 
kiedy rozpocznie się kampania reklamowa w Dzienniku Zachodnim w związku z wygraną 
miasta w „Wakacyjnej bitwie miast” – burmistrz odpowiedział, że w najbliższych dniach. 
 
Ad. 5. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach  
w okresie międzysesyjnym. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej  
w okresie międzysesyjnym (stanowi ono załącznik do protokołu).  
W czasie przedstawiania sprawozdania na obrady przybyła radna M. Wiatrek (obecnych 15 
radnych). 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety 
Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S”. 
 
Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały szczegółowo przedstawiała na posiedzeniach 
wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
Wobec braku pytań przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 202/XXII/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów  
i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S”  została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 7. 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. 
Komisje: Gospodarcza..., Budżetu i Finansów oraz Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały, przy tym miały uwagi do wysokich kosztów zakupu telewizora dla 
Miejskiego Domu Kultury oraz wyraziły nadzieję na ujęcie w przyszłorocznym budżecie 
środków finansowych dla Truszczycy. Komisja Oświaty... w związku z identyczną 
wątpliwością, co do wysokich kosztów zakupu TV głosowanie nad projektem uchwały 
pozostawiła na sesję.  
Wobec braku dalszych uwag przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 203/XXI/2012 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok została 
przyjęta większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 (obecnych 15 radnych). 
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Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2012-2025. 
 
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 204/XXII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2012- 2025 została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. 
 
Skarbnik oznajmiła, że radni zostali zaznajomieni ze sprawozdaniem, a na posiedzeniach 
komisji stałych Rady Miejskiej odpowiadała na pytania. Następnie swoją opinię mogli 
wyrazić przewodniczący komisji i radni. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty... powiadomiła, że komisja przy analizie sprawozdania, 
głównie skupiła się na sprawozdaniach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego 
Domu Kultury. Komisja była zadowolona z wykonania I półrocza przez MBP, poruszyła przy 
tym kwestię niskiej dotacji dla tej placówki i poprosiła o jej zwiększenie. W sprawozdaniu 
MDK uwagę komisji zwróciła sprawa niskiej odpłatności za sprzedaż energii cieplnej, przy 
tym zauważono, że restauracja Casyno w ogóle nie uiszczała opłat. Burmistrz poinformował, 
że sprawa ta jest badana, a obowiązek opłacania energii cieplnej ma (poza MDK) czterech 
użytkowników. Przewodnicząca I. Nowak dodała, że dyrektor Lisiecki na posiedzeniu komisji 
mówił o konieczności wymiany pieców i dołożenia grzejników, celem poprawy wydajności 
grzewczej. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dodał, że dr MDK obiecał, że w drugim półroczu nie 
wystąpi o dofinansowanie dla tej placówki. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej... zwróciła się do przewodniczącego Rady, aby 
dyskusja nad sprawozdaniem finansowym odbywała się wcześniej – po zakończeniu półrocza. 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kalety na okręgi wyborcze. 
 
Projekt uchwały zreferował naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Administracji Pan  
M. Marmajewski, który szczegółowo przedstawił temat, dodał również, że projekt był 
konsultowany z dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Następnie 
wypowiedzieli się przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej B. Kąkol wyraziła zdziwienie, że nie zwiększono 
ilości mandatów w części wschodniej w związku z taką możliwością, powiadomiła, że swoje 
uwagi ujęła w piśmie do burmistrza w związku z ogłoszonymi konsultacjami społecznymi 
projektu uchwały (które wg radnej trwały zbyt krótko i ogłoszone były zbyt późno). 
Burmistrz odpowiedział, że ustawa nie przewidywała konieczności konsultowania projektu 
uchwały i zdziwił go fakt, że wpłynęły tylko dwie propozycje zmian. Radna B. Kąkol spytała, 
czy po wpłynięciu wniosków zrobiono symulacje owych podziałów (odpowiedziano, że nie), 
dlatego radna wyraziła żal, że efektem złożonych uwag przy konsultacjach nie było 
zaproponowanie nowych. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Klimek powiadomił, że 3 radnych opowiedziało się za 
przyjęciem projektu uchwały jako uchwały, a 2 się wstrzymało.  Komisje Oświaty... oraz 
Budżetu i Finansów pozostawiły głosowanie na sesję.  
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Następnie radna B. Kąkol wystąpiła z wnioskiem formalnym, aby odłożyć obrady do dnia 
następnego i w międzyczasie przygotować symulację nowego podziału. Radna M. Wiatrek 
zwróciła się do radnej z uwagą, że miała dopilnować, aby burmistrz przygotował potrzebne 
dokumenty na czas. Radna B. Kąkol wycofała swój wniosek formalny jako powód podając 
negatywne reakcje radnych. 
Następnie dyskutowano nad możliwością zmiany uchwały, radna B. Kąkol przytoczyła zapis 
art. 421 Kodeksu wyborczego („zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane 
najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji...”) oraz podała informację o możliwości 
wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w ciągu 5 dni po uchwaleniu.  
Wobec wyczerpania tematu dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą, po 
uprzedniej zmianie w treści Gminy Kalety na Miasto Kalety.        
Uchwała Nr 205/XXII/2012 w sprawie podziału Miasta Kalety na okręgi wyborcze została 
przyjęta większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 1, wstrzymało się – 1 (obecnych 15 radnych). 
 
W związku z faktem, iż na sesję przybyli mieszkańcy ulicy Matejki przewodniczący oddał 
głos jednemu z nich - Panu J. Sosnicy, który podziękował Radzie Miejskiej za skierowanie 
środków na wykonanie drogi. 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kalety. 
 
Projekt uchwały omówił burmistrz, a wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go 
zaopiniowały.  
Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 
Uchwała Nr 206/XXII/2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kalety została przyjęta 
jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości. 
 
Projekt uchwały zreferował burmistrz, zaś komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną 
opinię w jego przedmiocie. 
Wobec braku uwag przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
Uchwała Nr 207/XXII/2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
 
Projekt uchwały zreferował burmistrz. Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną 
opinię, a wszyscy przewodniczący zadowolenie z faktu, iż mogli pomóc potrzebującej 
rodzinie. Radna B. Kąkol pytała jak będzie rozliczana wartość nieruchomości, burmistrz 
odpowiedział, że rozliczenie odbędzie się na podstawie wyceny, a w akcie notarialnym 
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miałby być ujęty termin na wykonanie remontu oraz zapis, że wykonywany on będzie na 
własny koszt. Radna I. Nowak pytała gdzie będzie wpłacany czynsz (odpowiedziano, że do 
likwidatora KZCP, dopóki nie powstanie Wspólnota Mieszkaniowa). 
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie jawne nad 
przyjęciem uchwały.  
Uchwała Nr 208/XXII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Następnie głos zabrała radna M. Wiatrek i w imieniu Państwa Mańka podziękowała za 
podjęcie uchwały i umożliwienie zamiany mieszkań, a przede wszystkim za zrozumienie ich 
sytuacji życiowej. 
 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na 
terenie gminy Kalety. 
 
Projekt uchwały zreferował burmistrz.  
Komisje stałe Rady Miejskiej (oprócz Komisji Oświaty..., która głosowanie pozostawiła na 
sesję) wyraziły pozytywną opinię w jego przedmiocie.  
Radny J. Klimek prosił, aby rzetelniej przygotowywać załączniki do uchwał w postaci map – 
chodziło o nanoszenie nazw ulic), a radna B. Kąkol prosiła, aby uchwały w sprawie dróg 
przekazywać do GUS-u oraz Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego. 
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą, po 
uprzedniej zmianie w treści „gminy Kalety” na „miasto Kalety”.        
Uchwała Nr 209/XXII/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie 
Miasta Kalety została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 0, przeciw – 15, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne na terenie Miasta Kalety w 
formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawia art. 14a ust. 7 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.) oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
 
Projekt uchwały omówił sekretarz D. Szewczyk. Następnie przewodniczący komisji stałych 
Rady Miejskiej poproszeni zostali o wyrażenie opinii. Każdorazowo opinia komisji była 
pozytywna. Przy tym radna I. Nowak pytała ile zgłoszono dzieci do przedszkola 
(odpowiedziano, że 25). 
Wobec braku dalszych uwag przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 210/XXII/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne na terenie Miasta Kalety  
w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawia art. 14a ust. 7 ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium 
Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów oraz określenia 
zasad jego przyznawania. 
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Projekt uchwały omówił burmistrz, ponieważ projekt był wprowadzony do porządku obrad  
i nie był omawiany na komisjach przewodniczący zwrócił sie do radnych o ewentualne 
zadawanie pytań. Przewodnicząca Komisji Oświaty... I. Nowak przekazała, że wszyscy 
członkowie komisji popierają rozszerzenie możliwości co do wymagań jakie należy spełnić 
aby otrzymać stypendium. Radna M. Wiatrek zaapelowała, aby w przyszłorocznym budżecie 
zwiększyć do 10 tys. kwotę na ten cel. 
Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 211/XXII/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium 
Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów oraz określenia zasad 
jego przyznawania została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 17. Informacja burmistrza o realizacji zadań oświatowych Miasta Kalety. 
 
Sprawozdanie multimedialne nt. realizacji zadań oświatowych Miasta Kalety przedstawił 
burmistrz. Stanowi ono załącznik do protokołu.  
 
W trakcie sprawozdania salę obrad opuściła radna M. Wiatrek (obecnych 14 radnych). 
 
Następnie radni zadawali pytania: radna B. Kąkol odnośnie kontroli w szkole w Miotku 
(sekretarz odpowiedział, że kontrolowano tylko wytypowane placówki), radna M. Potempa 
pytała o dostępność raportu, a radny R. Gryc zwrócił uwagę na zmniejszające się dodatki 
wyrównawcze dla nauczycieli. 
 
Ad. 18. Wyrażenie opinii w sprawie wydzierżawienia pozostałej części nieruchomości 
przy ul. Ks. Rogowskiego 43. 
 
Burmistrz K. Kandzia przedstawił szczegóły oferty dyrektora H. Września, przekazał, że 
dzierżawa całej nieruchomości miałaby zamykać się w kwocie 5 tys. zł. 
Radny R. Gryc pytał czy po wydzierżawieniu sala gimnastyczna będzie dostępna dla 
mieszkańców (burmistrz odpowiedział, że tak, a taki zapis ma być zawarty w umowie 
dzierżawy). Radny J. Klimek zauważył, że obecnie część nieruchomości wykorzystuje MOPS 
na cele rozprowadzania darów żywnościowych (burmistrz odpowiedział, że po 
wydzierżawieniu miejsce to musiałoby być zmienione), radny pytał również o kwestię opłaty 
za salę gimnastyczną (burmistrz poinformował, że opłaty będą wnoszone na podstawie 
zarządzenia do dyrektora H. Września, tak jak obecnie do dyrektora K. Lisieckiego). Radna J. 
Perz pytała o sprawę kortu (burmistrz odpowiedział, że będzie on ogólnodostępny dla 
mieszkańców). Radny J. Klimek zastanawiał się czy nie powinno się rozważyć ogłoszenia 
przetargu na tę dzierżawę, mecenas stwierdził, że musiałby to być cel oświatowy, zaś radny 
Z. Peła dodał, że w sytuacji gdy nie byłoby EDU-RES mógł by się wycofać, zauważył, też, że 
ogrzewanie całej nieruchomości jest wspólne. Mecenas mówił również o kierunku 
zagospodarowania całego obiektu, podkreślił, że placówka istnieje już dwa lata a w 
międzyczasie nie pojawiły się żadne alternatywy na wykorzystanie tej nieruchomości, 
burmistrz dodał, że warunki umowy z dzierżawcą są realizowane. Przewodnicząca Komisji 
Oświaty... I. Nowak, przekazała, że członkowie komisji opowiedzieli się za tym, aby 
nieruchomość wydzierżawić, z zastrzeżeniem, że sala gimnastyczna będzie ogólnodostępna. 
Następnie radna B. Kąkol zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 
punktu – podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza, w związku z wnioskiem 
Komisji Gospodarczej..., radna dodała, że ostatnia uchwała w sprawie wynagrodzenia 
burmistrza podejmowana była w 2010 roku i wtedy wynagrodzenie zostało obniżone. 
Burmistrz podziękowała za intencję i zwrócił się do radnych z prośbą, aby nie podejmować 
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tego tematu, uznał swoje wynagrodzenie za zadowalające. Wobec wypowiedzi burmistrza 
przewodniczący zwrócił się do radnej B. Kąkol z pytaniem czy wycofuje swój wniosek 
formalny. Radna poprosiła, aby wypowiedzieli się radni, radni byli skonsternowani jednak 
uszanowali wolę burmistrza. Radna B. Kąkol wycofała wniosek formalny, podkreślając, że 
nigdy nie spotkała się z taką sytuacją, wyraziła też szacunek do pracy burmistrza. 
 
Ad. 19. Interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radni zgłaszali bieżące sprawy: 
 
Wiceprzewodniczący R. Sendel: 
- poinformował, że w dniu 15 listopada odbędzie się wręczenie nagród „Lider 
Przedsiębiorczości Powiatu Tarnogórskiego”, dodał, że wyróżnione zostały osoby, które 
dzięki jednorazowym środkom finansowym jakie otrzymały z Powiatowego Urzędu Pracy w 
Tarnowskich Górach, doprowadziły do największego rozwoju swojej firmy i zatrudniają 
najwięcej osób i również w tej grupie wyróżnionych znajdują się przedsiębiorcy z Kalet. Przy 
okazji burmistrz powiadomił o planowanej na 27 listopada Kaletańskiej Gali 
Przedsiębiorczości, na której po raz pierwszy wręczana będzie nagroda „Nestora 
Przedsiębiorczości”. 
 
Radna Irena Nowak: 
- prosiła o zwiększenie w przyszłorocznym budżecie puli dotacji na realizację zadań 
publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przy tym omówiła 
finansowe problemy i bolączki Unii Kalety oraz szczegółowo przedstawiła kształtowanie się 
dotacji dla klubu w poszczególnych latach (skarbnik poinformowała, że oprócz dotacji na 
działalność statutową Klub Unia Kalety otrzymał nowe trybuny oraz został w tym roku 
termomodernizowany).  
Radna zwróciła się również z pytaniem do radnego Z. Mirowskiego co do dalszych losów 
Klubu LKS Małapanew Kuczów. Radny odpowiedział, że jeśli do 2013 roku nie powstanie 
klasa B (seniorów) klub przestanie istnieć.  
- ponownie zwróciła się o zakup wiaty na przystanek przy ul. Żwirki i Wigury oraz 
dokończenie remontu ul. Leśnej. 
 
Radna Zuzanna Jelonek:  
- pytała o oznaczenie chodnika do Drutarni (burmistrz odpowiedział, że chodnik będzie 
oznaczony elementami odblaskowymi), 
- podziękowała za inwestycje przeprowadzane w Drutarni jednocześnie prosząc o 
utwardzenie ul. 3 Maja. 
 
Radny Zygmunt Mirowski: 
- prosił o zaproszenie na następną sesję osób, które odznaczone były tytułem Zasłużony 
Obywatel Miasta Kalety celem wręczenia im tych wyróżnień, 
- zwrócił się z prośbą o ustawienie tablicy informacyjnej przy przystanku w Kuczowie, 
- prosił o interwencję w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie uszkodzenia nawierzchni 
drogi Tarnogórskiej (przy skrzyżowaniu z ulicą Paderewskiego), 
- pytał gdzie będzie przeniesiony przystanek na żądanie przy Zarachu (odpowiedziano, że 
obok starej poczty). 
 
Radna Mirosława Potempa: 
- poruszyła problem przyłączenia mieszkańców ul. Tarnogórskiej do wodociągu miejskiego, 
- prosiła o utwardzenie wjazdu z ul. 30-lecia na ul. Wierzbową. 
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Radna Blandyna Kąkol: 
- pytała o sprawę terenu ulicy Wąskiej w planie zagospodarowania przestrzennego (burmistrz 
odpowiedział, że czeka na wnioski mieszkańców, aby móc przystąpić do zmiany planu),  
o sprawę połączenia instytucji kultury (odpowiedziano, że sprawa ma wrócić na listopadowej 
sesji), boisko w Kuczowie – czy zawarta jest umowa jego użyczenia i czy sporządzono jego 
wycenę, 
- poruszyła ponownie sprawę lampy na ulicy 30-lecia, 
- pytała o kwestię przetargu na posiłki w szkołach (burmistrz odpowiedział, że rodzice opłaty 
za posiłki wnoszą bezpośrednio firmom cateringowym), 
- podobnie jak w ubiegłym roku - złożyła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 
żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego, 
- złożyła interpelacje w sprawie stołówek szkolnych i dożywiania, 
- poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczej... obecny był Pan L. Golaś  
z Powiatowego Związku Spółek Wodnych, z którym rozmawiano nt. utworzenia spółki 
wodnej w Kaletach. 
 
Radna Janina Perz: 
- podziękowała za II etap ulicy Matejki, przycięcie gałęzi na ul. Jaworowej oraz 
doprowadzenie do wyremontowania cząstkowego ul. Ks. Rogowskiego, 
- prosiła o przesunięcie przejścia dla pieszych na Placu Zjednoczenia, 
- pytała o możliwość ustawienia na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Sienkiewicza 
drogowskazu na Mikołeskę oraz tablicy z nazwą ulicy Wolności na Placu Zjednoczenia. 
 
Przewodniczący Eugeniusz Ptak: 
- prosił o oznakowanie zwyczajowej dzielnicy Jędrysek. 
 
Wiceprzewodniczący Ryszard Sendel: 
- prosił o wyrównanie nawierzchni ulic: Lipowej, Zielonej i Świerczewskiego oraz 
oznakowanie chodnika do Drutarni, 
- poruszył problem rowerzystów jeżdżących po chodnikach w centrum miasta i prosił o 
przygotowanie informacji na ten temat do Biuletynu. 
 
Radny Robert Gryc: 
- prosił o przeprowadzenie rozmów z likwidatorem KZCP w sprawie rozebrania pozostałej 
części płotu przy ul. Fabrycznej. 
 
Radny Jan Klimek: 
- zwrócił się o wyrównanie nawierzchni ulic: Witosa, Jaworowej, Tylnej i Morcinka, 
- zwrócił uwagę, aby rozważyć możliwości mające na celu ograniczenie niskiej emisji 
(burmistrz poinformował, że przeprowadzono audyt w sprawie poprowadzenia nitki gazowej, 
jednak aby było to opłacalne warunkiem jest przyłączenie przedsiębiorców), 
- zwrócił się do przewodniczącego z propozycją, aby utrzymać czwartkowe terminy sesji 
(przewodniczące poinformował, że obecne zmiany terminu sesji wystąpiły z różnych 
nieprzewidzianych przyczyn, burmistrz zaproponował, aby przenieść sesje na wtorki gdyż jest 
to dzień w, którym prawdopodobnie mecenas będzie w Urzędzie).  
 
Radny Kazimierz Złotosz: 
- poruszył problem zabezpieczenia przepompowni przy ul. 3 Maja w Drutarni. 
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Ad. 20. Wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodniczący powiadomił, że msza w intencji śp. K. Jelonka od radnych oraz burmistrza 
odprawiona będzie w dniu 18.11.2012 r.  
Burmistrz zaprosił do udziału w obchodach Święta Niepodległości oraz w mszy za ojczyznę 
w dniu 11.11.2012 r. o godz. 11.00. Burmistrz zaprosił również na koncert charytatywny na 
rzecz B. Pająka oraz wernisaż zdjęć po projekcie "Wspólnie po Morawach i Śląsku- na 
rowerze, pieszo, pociągiem". Radny J. Klimek pytał gdzie odbędzie się Gala 
Przedsiębiorczości – burmistrz odpowiedział, że w restauracji Gościnna. 
 
Ad. 21. Zakończenie sesji. 
 
Program sesji został wyczerpany więc przewodniczący ogłosił zakończenie XXII sesji Rady 
Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 20.00.  
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
 
Sesję prowadził:         Protokołowała: 
 
 
Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 
 

 


