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Protokół nr XXVI/2013 
  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 marca 2013 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 
 
 
Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 
Obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach o godz. 16.00 otworzył przewodniczący Rady 
Miejskiej E. Ptak. Na wstępie powitał zastępcę burmistrza, mecenasa, skarbnika, 
przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta oraz mieszkańców.   
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (radna  
B. Kąkol nieobecna usprawiedliwiona), 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 zapytał, czy któryś z radnych ma uwagi do porządku obrad. Radna  
J. Perz zgłosiła w imieniu Komisji Budżetu i Finansów wniosek formalny o zdjęcie  
z porządku obrad punktów: 18, 19 i 20 dotyczących przystąpienie do zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego, motywując powyższe wyeliminowaniem dodatkowych 
kosztów, radna prosiła żeby podchodzić do zmian kompleksowo, skierowała przy tym pytanie 
do mecenasa, czy zmian można dokonywać raz na 4 lata (mecenas odpowiedział, że 4 lata to 
termin maksymalny wynikający z ustawy, wcześniejsze zmiany są możliwe - należy przy tym 
kierować się racjonalnością i ekonomiką). Radny Z. Mirowski zauważył, że mapy są 
niezaktualizowane gdyż nie uwzględniają pewnych nieruchomości.  
Radna Z. Jelonek poinformowała, że mieszkańcy ul. 3 Maja chcą przybyć na posiedzenie 
Rady, prosząc przy tym o ich wysłuchanie (godz. 17.30). 
Wiceprzewodniczący R. Sendel wracając do tematu planu zagospodarowania - powiadomił, 
że Komisja Rewizyjna w 2010 r. przeprowadzała kontrolę kosztów budżetu, która wykazała, 
że bardzo wysokie koszty ponoszone są na plan zagospodarowania przestrzennego, komisja 
wnioskowała wówczas, aby zmiany przeprowadzać raz na 4 lata. Radna I. Nowak poparła 
wniosek formalny zwracając uwagę, że złożono 18 wniosków o zmianę, a tylko 3 miałyby 
być zrealizowane.  
Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad (wykreśleniem 
punktów 18, 19, 20) 
Wynik głosowania: za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 (obecnych 14 radnych). 
 
Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXV 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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 202/XXII/2012 z dnia 30 października 

2012 roku 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 2013 rok,  
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-
2025. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie 
ścieków dla Gminy Kalety. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu 
zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

11. Przedstawienie prezentacji multimedialnej dotyczącej przystąpienia Miasta Kalety do 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety”. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 225/XXIV/2012 Rady Miejskiej  
w Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Kalety. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 227/XXIV/2012 Rady Miejskiej  
w Kaletach  z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 229/XXIV/2012 Rady Miejskiej  
w Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o wyróżnienie 

osób szczególnie zasłużonych dla miasta Kalety.  
19. Dyskusja nad warunkami wydzierżawienia pozostałej części nieruchomości przy  

ul. ks. Rogowskiego 43. 
20. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli nt. 

Wzajemnego rozliczania pomiędzy Urzędem Miejskim w Kaletach a firmą „PRIM” 
S.A. w Upadłości Układowej oraz Zimowego utrzymania dróg gminnych miasta 
Kalety w sezonie zimowym 2012/2013. 

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

 
Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi 
do protokołu  XXV sesji. 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.  
Radna I. Nowak dopowiedziała, że w dniu 6 lutego 2013 r. odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze Klubu Sportowego Unia Kalety, w którym uczestniczyli: przewodniczący 
Rady Miejskiej, burmistrz oraz radna I. Nowak. 
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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). Radna M. Wiatrek 
dopowiedziała, że w skład delegacji składającej podziękowania ojcu rekolekcjoniście weszła 
również dyrektor D. Mańczak. 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 202/XXII/2012 z dnia 30 października 
2012 roku 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 R. Sosnica poinformowała, że zaznajomiła wszystkie komisje ze zmianami 
zawartymi w projekcie uchwały, a komisje stałe wyraziły pozytywną opinię w tym 
przedmiocie. 
Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 223/XXVI/2013 zmieniająca uchwałę Nr 202/XXII/2012 z dnia 30 października 
2012 roku 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 – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok. 
 
Głos zabrała Pani skarbnik, która poinformowała, że projekty uchwał przedstawiała na 
posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej. Następnie wypowiedzieli się przewodniczący 
poszczególnych komisji. 
Opinia komisji była pozytywna, przy tym Komisje: Rewizyjna i Oświaty...  opowiedziały się 
za ich przyjęciem następującym stosunkiem głosów: 4 głosy za 1 wstrzymujący, przy tym 
wątpliwości wzbudziły wysokie koszty zestawu zabawowego Kosmos, radni pytali również  
o sposób jego zabezpieczenia przed dewastacją. 
Radna Z. Jelonek zaproponowała, aby przedyskutować kwotę, która ma być przeznaczona  
na plac zabaw w Jędrysku zauważając, że część z kwoty 68 tys. można by przekazać na drogi. 
Na to odpowiedziała skarbnik informując, że ze względu na łagodną zimę pozostały środki  
z odśnieżania, które w całości mają być przeznaczone na remonty dróg, wspomniała,  
że podobne wątpliwości radni mieli podejmując decyzję o budowie Orlika. Radny R. Gryc 
uznał cenę zestawu zabawowego „Kosmos” za kosmiczną, zaś radna M. Wiatrek stwierdziła, 
że przeznaczenie kwoty prawie 70 tys. zł na plac zabaw może świadczyć o braku 
gospodarności i wyobraźni ze strony burmistrza. Podkreśliła przy tym, że wiele dróg nie jest 
w ogóle remontowanych (Okrzei, Chopina, Kosmonautów, Wojska Polskiego) i kwotę 50 tys. 
zł można by przeznaczyć na drogi. Radna M. Wiatrek pytała również o koszt całkowity 
rewitalizacji parku, zaznaczając, że przeznaczając kolejne pieniądze na park może się okazać, 
że w grudniu park będzie kosztował 500 tys. zł. Zastępca burmistrza D. Szewczyk 
odpowiedział, że to już koniec wydatków na tę inwestycję. Radny Z. Peła przypomniał,  
że w poprzedniej kadencji wydano dużo pieniędzy na stworzenie samej koncepcji budowy 
parku, która nigdy nie została wykonana ze względu na zbyt wysokie koszty, zaś radny  
J. Klimek zauważył, że w obecnej kadencji robionych jest bardzo dużo dróg, zaś  
te nieutwardzone bardzo ciężko utrzymać w dobrym stanie, dodał również, że miejski park  
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w Jędrysku może być wizytówką miasta zwłaszcza, że ma być nazwany imieniem 
partnerskiego miasta. Radni przeciwni zakupowi zestawu „Kosmos” podkreślali, że popierają 
budowę placów zabaw jednak nie za tak wysokie pieniądze.  
Wobec wyczerpania tematu dyskusji przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad 
uchwałą.        
Uchwała Nr 234/XXVI/2013 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok została 
przyjęta większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 5, radna M. Wiatrek nie głosowała, 
ze względu na zdanie odrębne – akceptując pozostałe zmiany w budżecie i budowę placu 
zabaw, lecz nie za tę kwotę   (obecnych 14 radnych). 
 
Przy tym wątpliwości wzbudziło samo pojęcie zdania odrębnego, zastanawiano się czy nie 
przystąpienie do głosowania to zdanie odrębne (przewodniczący RM) i czy głosowanie nad 
każdą zmianą nie powinno odbywać się odrębnie (M. Wiatrek), mecenas wyjaśnił, że nie 
głosowanie to nie jest zdanie odrębne, a zmiany w projekcie uchwały stanowią pewną całość. 
Jednocześnie radni wstrzymujący się od głosu oburzyli się stwierdzając,  
że postawieni zostali pod murem gdyż podobnie jak radna M. Wiatrek akceptują pozostałe 
zmiany i popierają budowę placu zabaw jednak mniejszym kosztem. 
Przewodniczący E. Ptak odniósł się do słów radnej M. Wiatrek o niegospodarności, 
podkreślając, że nie zgadza się z tą opinią gdyż burmistrz poczynił oszczędności w wielu 
różnych obszarach działań. Podobne zdanie wyraziła radna J. Perz. Użycie słowa 
niegospodarność wywołało dalszą dyskusję, która została zakończona na wniosek formalny 
radnej I. Nowak.  
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2013-2025. 
 
Skarbnik przedstawiła zmiany wprowadzane w projekcie uchwały do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 
Następnie opinię wyraziły komisje stałe Rady Miejskiej, opinia komisji była pozytywna, przy 
tym Komisje: Rewizyjna i Oświaty...  opowiedziały się za ich przyjęciem następującym 
stosunkiem głosów: 4 głosy za, 1 wstrzymujący.  
Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 238/XXVI/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2013- 2025 została przyjęta większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie 
ścieków dla Gminy Kalety. 
 
Projekt uchwały przedstawił zastępca burmistrza D. Szewczyk, zaś komisje stałe Rady 
Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały. 
Wobec braku uwag i pytań przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 239/XXVI/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie 
ścieków dla Gminy Kalety została przyjęta większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 (obecnych 14 radnych). 
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Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu 
zbiorowego odprowadzenia ścieków. 
 
Projekt uchwały przedstawił zastępca burmistrza D. Szewczyk, zaś komisje stałe Rady 
Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały. 
Wobec braku uwag i pytań przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 240/XXVI/2013 w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu 
zbiorowego odprowadzenia ścieków została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Przewodniczący powitał mieszkańców ul. 3 Maja i poinformował, że po zakończeniu punktu 
11. udzieli im głosu. 
 
Ad. 11. Przedstawienie prezentacji multimedialnej dotyczącej przystąpienia Miasta 
Kalety do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow. 
 
Prezentację multimedialną w powyższym temacie przedstawił zebranym pracownik Urzędu 
Miejskiego Pan J. Lubos (stanowi ona załącznik do protokołu).  
Radna M. Potempa pytała o kwotę całorocznej stawki członkowskiej (1.500,00 euro). 
Zastępca burmistrza D. Szewczyk poinformował, że na przyszłej sesji przedłożony będzie 
projekt uchwały i radni zadecydują czy przystąpić do stowarzyszenia, czy nie.  
 
Następnie przewodniczący E. Ptak przekazał głos mieszkańcom ul. 3 Maja, którzy przybyli  
na sesję w związku z faktem iż, nawierzchnia asfaltowa budowanej drogi ma zakończyć się 
przy ul. Kasprowicza – prosili o wykonanie całej ulicy i jej odwodnienia gdyż jest trudno 
przejezdna oraz zalewana wodą podczas opadów. Przewodniczący oraz część radnych 
zaproponowali, aby mieszkańcy zwrócili się z wnioskiem o zabezpieczenie środków  
w budżecie na 2014 rok celem zakończenia budowy całości tej ulicy. 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety”. 
 
Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza. Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go 
zaopiniowały, przy tym radny J. Klimek zauważył, że adopcje psów przynoszą oszczędności 
dla miasta.  
Wobec powyższego przewodniczący Rady E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 241/XXVI/2013 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety” została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 225/XXIV/2012 Rady Miejskiej  
w Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Kalety. 
 
Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza. Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go 
zaopiniowały, przy tym radny R. Gryc pytał czy miasto planuje wprowadzenie ulg za wywóz 
nieczystości dla rodzin wielodzietnych (mecenas odpowiedział, że sprawa ta powinna 
poczekać do rozstrzygnięcia przetargu na odbiór śmieci)  
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak zarządził głosowanie 
nad uchwałą.  
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Uchwała Nr 242/XXVI/2013 zmieniająca  uchwałę Nr 225/XXIV/2012 Rady Miejskiej  
w Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Kalety została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 227/XXIV/2012 Rady Miejskiej  
w Kaletach  z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 
Projekt uchwały przedstawił zastępca burmistrza, zaś komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły 
pozytywne opinie w jego przedmiocie. 
Wobec braku uwag i pytań przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 243/XXVI/2013 zmieniająca uchwałę Nr 227/XXIV/2012 Rady Miejskiej  
w Kaletach  z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 229/XXIV/2012 Rady Miejskiej  
w Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości. 
 
Projekt uchwały przedstawił zastępca burmistrza D. Szewczyk, a komisje stałe Rady 
Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały. 
Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 244/XXVI/2013 zmieniająca uchwałę Nr 229/XXIV/2012 Rady Miejskiej  
w Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 
 
Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza. Komisje pozytywnie go zaopiniowały.  
Wobec braku pytań przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak zarządził głosowanie nad 
uchwałą.  
Uchwała Nr 245/XXVI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety. 
 
Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza, komisje stałe Rady Miejskiej (poza Komisją 
Oświaty..., która w związku z faktem, iż głosowała nad całym blokiem projektów w sprawie 
zagospodarowania przestrzennego – 2 osoby za, 2 przeciw, 1 się wstrzymała- pozostawiła 
głosowanie w tej kwestii na sesję) wyraziły pozytywną opinię nt projektu uchwały. 
Wobec braku uwag i pytań przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
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Uchwała Nr 246/XXVI/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski  
o wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla miasta Kalety.  
 
Przewodniczący E. Ptak przedstawił projekt uchwały i poprosił o zgłoszenie radnych do 
Komisji opiniującej. Zgłoszono następujące kandydatury:  
- radny E. Drabik zaproponował kandydaturę radnego Z. Mirowskiego, 
- radna I. Nowak zaproponowała kandydaturę radnej M. Wiatrek oraz B. Kąkol, 
- radny G. Krupa zaproponował kandydaturę radnego R. Sendla, 
- radna M. Wiatrek zaproponowała kandydaturę radnej I. Nowak, 
- radny R. Gryc zaproponował kandydaturę radnego J. Klimka. 
Kandydaci wyrazili zgodę na członkostwo w komisji, wobec czego przewodniczący odczytał 
treść uchwały uzupełnionej o nazwiska składu komisji opiniującej. 
Uchwała Nr 247/XXVI/2013 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski  
o wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla miasta Kalety została przyjęta. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
 
Ad. 19. Dyskusja nad warunkami wydzierżawienia pozostałej części nieruchomości przy  
ul. ks. Rogowskiego 43. 
 
Zastępca burmistrza D. Szewczyk poprosił Radę o zajęcie stanowiska w sprawie dzierżawy 
nieruchomości przy ul. ks. Rogowskiego (sala gimnastyczna). 
Radny R. Gryc zaproponował, aby salę gimnastyczną połączyć z działalnością Miejskiego 
Domu Kultury i utworzyć Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.  
Rada M. Potempa opowiedziała się za wydzierżawieniem nieruchomości zaproponowała też, 
aby obie umowy dzierżawy zawarte były na ten sam okres, mecenas przedstawił złożoność tej 
sprawy – obecnie zawarte są 3 umowy, zaznaczył, że ważne jest aby znaleźć odpowiednią dla 
nich formułę, poinformował, że przeprowadzi analizę tematu i przygotuje odpowiednie 
projekty uchwał i umowy. 
Radny J. Klimek pytał czy kwota 5 tys. zł jaką zaproponował zainteresowany 
wydzierżawieniem obejmuje całość nieruchomości -odpowiedziano, że tak- gdyż miasto 
czerpie zyski z wynajmu Sali, dlatego zaproponował, aby wynegocjować większą kwotę (6-7 
tys.) Zauważył również, że należy uregulować w umowie kwestię udostępnienia Sali na czas 
wyborów oraz zadbać o to, żeby mieszkańcy korzystający z Sali nie płacili za nią więcej niż 
dotychczas. 
Radna I. Nowak zauważyła, że sala wymaga remontu, dlatego przy ogólnej dostępności oraz 
niezmienionych kosztach najmu popiera jej wydzierżawienie. Przy tym radni, którzy 
opowiedzieli się za dzierżawą stwierdzili, że kwota 5 tys. zł jest za niska i należy dążyć do jej 
podwyższenia.  
 
Ad. 20. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli 
nt. Wzajemnego rozliczania pomiędzy Urzędem Miejskim w Kaletach a firmą „PRIM” 
S.A. w Upadłości Układowej oraz Zimowego utrzymania dróg gminnych miasta Kalety 
w sezonie zimowym 2012/2013. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Klimek przedstawił wyniki kontroli nt. Wzajemnego 
rozliczania pomiędzy Urzędem Miejskim w Kaletach a firmą „PRIM” S.A. w Upadłości 
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Układowej oraz Zimowego utrzymania dróg gminnych miasta Kalety w sezonie zimowym 
2012/2013 – protokoły kontroli stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Następnie wypowiadali się radni – radna M. Potempa oraz Z. Mirowski poinformowali,  
że podczas niedawnych opadów śniegu ulice w Kuczowi i Miotku nie były odśnieżane.  
 
Ad. 21. Interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radni zgłaszali bieżące sprawy: 
Radna Maria Wiatrek: 
- podziękowała za postawienie wiat przystankowych, a także zwróciła się o postawienie 
kolejnej- przy osiedlu przy ul. 1 Maja, 
- poinformowała, że na skutek jej interwencji w Zarządzie Dróg Powiatowych naprawiono 
nawierzchnię chodnika przy ul. 1 Maja obok straży, 
- ponownie prosiła o podjęcie działań w celu podwyższenia znaków ostrzegawczych przy  
ul. 1 Maja, a także o poprawę nawierzchni następujących dróg: Chopina, Kosmonautów, 
Wojska Polskiego oraz w miarę możliwości odwodnienia tych ulic. 
Radny Grzegorz Krupa: 
- prosił, aby wyczyścić studzienki ściekowe, a wolne środki w budżecie przeznaczyć  
na odwodnienie końcówki ul. 3 Maja, 
- podziękował za wiaty przystankowe, przy tym prosił o wyrównanie nawierzchni drogi przy 
przystanku obok kościoła, gdzie podczas opadów zbiera się woda. 
Radna Mirosława Potempa: 
- zwróciła uwagę na zły stan nawierzchni następujących dróg gminnych: Wierzbowej, 
Młyńskiej, Jana, Myśliwskiej, Lubszeckiej, Bocznej, 
- zauważyła, że plac zabaw w Miotku położony jest na terenie przedszkola, w związku z czym 
nie jest ogólnodostępny, 
- zauważyła, że w dwóch miejscach w Miotku również nie ma wiat przystankowych  
(ul. Paderewskiego i Tarnogórska) oraz prosiła o wyczyszczenie, zabrudzonych po zimie, 
wiat, 
- pytała czy i w jaki sposób kontrolowane będą nieruchomości niezamieszkałe oraz 
przedsiębiorcy w zakresie odbioru nieczystości stałych po wejściu w życie programu odbioru 
odpadów komunalnych,  
- zwróciła uwagę na problem niszczenia nawierzchni części nieutwardzonej drogi gminnej 
(30-lecia) przez samochody ciężarowe nadleśnictwa przewożące ciężkie ładunki (zastępca 
odpowiedział, że przeprowadzono w tym miejscu wizję lokalną, przy tym radni zastanawiali 
się czy w ramach rekompensaty nadleśnictwo nie powinno zaoferować np. utwardzenia tego 
odcinka drogi), 
- zaproponowała, aby Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kalety 
zamieścić w Biuletynie Informacyjnym Miasta Kalety. 
Radna Zuzanna Jelonek: 
- również zgłosiła problem niszczenia nawierzchni drogi 3 Maja przez samochody 
Nadleśnictwa Koszęcin, zasugerowała, że można by spróbować wyegzekwować od 
nadleśnictwa utwardzenia końcówki ul. 3 Maja (60 m), 
- poinformowała, że należałoby poprawić oznakowanie elementami odblaskowymi drogi  
z Drutarni do Kalet,  
- zwróciła uwagę na fakt długiego oczekiwania na wymianę żarówek oświetlenia ulicznego 
przez firmę energetyczną. 
Radna Irena Nowak: 
- podziękowała za wiaty przystankowe i prosiła o zakup wiaty na przystanek przy osiedlu  
1 Maja, zaproponowała przy tym, aby przystanek przesunąć w stronę byłego ośrodka zdrowia, 
- prosiła o wyrównanie wjazdów: z ulicy 1 Maja na Bema oraz z ulicy Bema na Reja, 
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- prosiła o aktualizowanie wiadomości zamieszczanych na tablicach ogłoszeń. 
Radny Robert Gryc: 
- prosił o interwencję w sprawie remontu przejazdu kolejowego, a także nawierzchni ulic 
Gawlika i Kilińskiego, 
- zwrócił się o utworzenie nocnej brygady na oczyszczalni ścieków, w związku z awariami 
kanalizacji sanitarnej. 
 Radny Edward Drabik: 
- prosił o interweniowanie w sprawie wyrównania nawierzchni ul. Fabrycznej na odcinku 
między firmą Alpol, a taśmociągiem, 
- poparł pomysł wiceprzewodniczącego Ryszarda Sendla, dotyczący powołania komisji 
doradczej, która zajęłaby się problemami przedsiębiorców. 
Wiceprzewodniczący Ryszard Sendel: 
- pytał jakie są możliwości przyjęcia  czterolatków do przedszkoli na terenie miasta, zastępca 
burmistrza D. Szewczyk odpowiedział, że podjęto działania, które pozwolą przyjąć więcej 
dzieci do przedszkola – przy szkole w Miotku oraz w PSP w Kaletach otwarte zostaną „0”, 
planowane jest również utworzenie klasy I sześciolatków, 
-  przypomniał o konieczności remontu ulic: Lipowej, Zielonej i Świerczewskiego, 
zaproponował przy tym, żeby zrobić przegląd dróg gminnych i stworzyć harmonogram 
remontu, który mógłby być podany do publicznej wiadomości, 
- prosił o interweniowanie w firmie SAWMED celem zapewnienia mieszkańcom dostępu do 
specjalistycznych usług medycznych,  
- podziękował burmistrzowi, w imieniu mieszkańców, za przycięcie drzew na osiedlu 1 Maja 
oraz, w imieniu radnych, za inicjatywę mającą na celu wypromowania Zielonej. 
Radna Janina Perz: 
- pytała o remonty cząstkowe dróg utwardzonych, zwróciła uwagę na zły stan ulic 
nieutwardzonych: Twardowskiego, Zagłoby, Księżycowej i Działkowej oraz podziękowała za 
poszerzenie ulicy Jaworowej, 
- zastanawiała się w jaki sposób będzie egzekwowany obowiązek odbioru odpadów  
w domach „nieoddanych”, które są zamieszkałe i generują nieczystości (skarbnik 
odpowiedziała, że obowiązek podatkowy zależny jest od zamieszkania nie zaś od 
zameldowania i osoby takie zobowiązane są do złożenia deklaracji), 
- pytała czy nowo postawione wiaty przystankowe będą ozdobione podobnie jak pozostałe. 
Radny Zygmunt Mirowski: 
- poinformował o zapadniętej studzience przy przystanku w Kuczowie, 
- interesował się kiedy na klubie w Kuczowie powieszona zostanie tablica informacyjna, 
- pytał dlaczego w planie zagospodarowania nie uregulowano sprawy biska w Kuczowie, 
- zwrócił uwagę na obowiązek czyszczenia rowów melioracyjnych, 
- zaprosił na czyn społeczny w Zielonej (6.04.2012 r. na godz. 9.00). 
Radny Jan Klimek: 
-  prosił, aby powołać komisję, która dokona przeglądu dróg gminnych,  
- zgłosił fakt uszkodzonego odcinka chodnika oraz zapadniętego asfaltu na ulicy Sienkiewicza 
przy posesji nr 3, a także zły stan nawierzchni przejazdu kolejowego, 
- zwrócił się z prośbą o wyczyszczenie studzienki na ul. Twardowskiego oraz jej 
„wyciągnięcie” ponieważ znajduje się poniżej nawierzchni drogi, 
- zgłosił potrzebę odnowienia oznakowania przejść dla pieszych, przy tym prosił  
o przesunięcie przejścia znajdującego się na ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu  
z ul. Mickiewicza, 
- prosił o poprawę nawierzchni ulicy Drozdka (w stronę nr 31) oraz mostku na rzece Flosce 
(przy ul. Anioła). 
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Na koniec radna I. Nowak powiadomiła, że na posiedzeniu Komisji Oświaty... obecna była 
Pani K. Kosmala przedstawicielka Rady Powiatu, która zaznajomiła członków komisji  
z sytuacją finansową Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach 
(zadłużenie wynosi obecnie ok. 15 mln zł). 
 
Ad. 22. Wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodniczący przypomniał radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych (do 30 
kwietnia), zaprosił również na Wielkopostne Godziny Skupienia w Gliwicach. 
Poinformował, że termin następnej sesji planowany jest na koniec miesiąca kwietnia i przy 
okazji złożył zebranym życzenia świąteczne. 
 
Ad. 23. Zakończenie sesji. 
 
Program sesji został wyczerpany więc przewodniczący ogłosił zakończenie XXVI sesji Rady 
Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 20.45.  
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
 
Sesję prowadził:         Protokołowała: 
 
 
Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 
 

 


