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Protokół nr XXVIII/2013 

  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 14 maja 2013 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 

Obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach o godz. 16.00 otworzył przewodniczący 

Rady Miejskiej E. Ptak. Na wstępie powitał mieszkańców, radnych, burmistrza, zastępcę 
burmistrza, skarbnika oraz mecenasa.  Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu 

uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady, wynoszącego 15 osób, stanowi 

kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności radnych 

oraz gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu – Lider przedsiębiorczości Gminy 

Kalety 2012. 

Burmistrz K. Kandzia oraz przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak uhonorowali laureata III 

edycji konkursu na lidera przedsiębiorczości Gminy Kalety- firma INTERCONNECT, 

upominki otrzymały również osoby wylosowane spośród biorących udział w głosowaniu. 

Ad. 3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący E. Ptak zapytał czy któryś z radnych wnosi zmiany do porządku obrad – nie 

wniesiono. Porządek obrad został przyjęty bez zmian i wyglądał następująco: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu – Lider przedsiębiorczości Gminy Kalety 

2012. 

3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  

6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Prezentacja multimedialna przedstawicieli Firmy HEMARPOL nt inwestycji 

polegających na przetwarzaniu Zużytego Sprzętu Elektryczno-Elektronicznego na 

działkach należących do ww. firmy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok. 

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach za 

2012 rok oraz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 

10. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok. 

11. Sprawozdania z działalności statutowej Świetlic Terapeutycznych za 2012 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Kalety na 2013 rok.”  

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013-2017. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kalety. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kalety. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kalety. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kalety. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kalety. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kalety. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kalety. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej  

w Kaletach. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla alternatywnej propozycji 

połączenia Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach  

z miastami Aglomeracji Górnośląskiej z wykorzystaniem linii kolejowych nr 131 i nr 

182 Tarnowskie Góry –Zawiercie. 

24. Interpelacje i zapytania radnych. 

25. Wolne wnioski i informacje. 

26. Zakończenie sesji.  

 

Ad. 4. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej  

w Kaletach. 

 
Przewodniczący zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołów  

XXVI i XXVII sesji. Uwag nie zgłoszono, wobec czego protokoły przyjęto. 

 

Ad. 5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  

 
Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (stanowi  ono 

załącznik do niniejszego protokołu).  

Następnie radni zadawali pytania, radna M. Wiatrek pytała: jakie mieszkanie na osiedlu  

1 Maja sprzedano; czy w związku z faktem, iż gmina pokryła koszty budowy chodnika, 

możliwe będzie wyegzekwowanie podwyższenia znaków drogowych. Radna poinformowała 

również, że w miesiącu kwietniu prowadziła promocję zdrowia w Przedszkolu Miejskim  

nt. Bezpieczeństwo w codziennym życiu. 

 

Ad. 6. 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 I. Nowak dopowiedziała, że dnia 15 kwietnia brała udział w pracach Komisji 

rekrutacyjnej do przedszkola. 

 

W związku z faktem, iż prezentacja multimedialna zaplanowana została na godz. 17.00  

i pozostało do niej kilkanaście minut, przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad – 

zmieniając kolejność. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok. 

 
Skarbnik R. Sosnica omówiła zmiany, które zostały ujęte w wersji III projektu uchwały. 

Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię nt projektu (Komisja Budżetu  

i Finansów oraz Gospodarcza... analizowały II jego wersję), przy tym radna I. Nowak pytała, 

na co zostaną przeznaczone środki pozostałe z zakupu siłowni zewnętrznej w kwocie 16 tys. 

zł., skarbnik odpowiedziała, że na ogólne zagospodarowanie terenu parku. 

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
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Uchwała Nr 253/XXVIII/2013 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 
 
Radna M. Wiatrek pytała, co decyduje o podjęciu decyzji nt budowy danej drogi nawiązując 

do dwukrotnej negatywnej odpowiedzi związanej z budową ulicy Chopina, burmistrz 

odpowiedział, że decyduje o tym liczba mieszkańców zamieszkujących przy danej drodze. 

 

Ad. 8. Prezentacja multimedialna przedstawicieli Firmy HEMARPOL nt inwestycji 

polegających na przetwarzaniu Zużytego Sprzętu Elektryczno-Elektronicznego na 

działkach należących do ww. firmy. 

 
Przedstawiciel firmy Hemarpol przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą planowanej 

inwestycji związanej z przetwarzaniem Zużytego Sprzętu Elektryczno-Elektronicznego. 

Następnie mieszkańcy mogli zadawać pytania. Pytania dotyczyły głównie poziomu hałasu, 

zawartości materiałów szkodliwych w przetwarzanym sprzęcie i wpływie inwestycji na 

środowisko. Radni przekazali obawy mieszkańców, poruszając kwestię samozapłonów na 

terenie firmy, usytuowania w pobliżu planowanego miejsca inwestycji punktu 

przedszkolnego. W powyższym temacie wywiązała się burzliwa dyskusja, którą 
przewodniczący zakończył proponując za radną I. Nowak przeniesienie wymiany zdań  
i zorganizowanie spotkania np. w Miejskim Domu Kultury, co umożliwi podjęcia tematu  

w szerszym gronie mieszkańców. 

Na koniec burmistrz podsumował argumenty mieszkańców oraz te stojące po stronie firmy 

Hemarpol, odczytał również decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinię 
urbanisty o planowanej inwestycji. 

 

W tym miejscu przewodniczący E. Ptak przekazał prowadzenie dalszej części obrad 

wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej. 

 

Ad. 9.  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach 

za 2012 rok oraz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 
 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej R. Czudaj poinformowała,  

że sprawozdanie z działalności Ośrodka w 2012 roku oraz Ocenę Zasobów radni otrzymali 

wraz z materiałami na sesję, jednocześnie prosiła o zadawanie ewentualnych pytań.  
Następnie wiceprzewodniczący R. Sendel poprosił przewodniczących komisji stałych Rady 

Miejskiej o wyrażenie opinii na powyższy temat.   

Komisje sprawozdania zaopiniowały pozytywnie wyrażając przy tym podziw i uznanie dla 

pracy ośrodka. Radni pytali: radna I. Nowak o sprawę zatrzymania prawa jazdy dłużnikom 

alimentacyjnym, radna J. Perz – ile dzieci spoza Kalet korzysta z dożywiania, radny J. Klimek 

- czy któryś z uczestników projektów otrzymał zatrudnienie po jego zakończeniu. 

Burmistrz również podziękował za wzorową pracę, zwrócił również uwagę na to, że MOPS 

jako jeden z nielicznych ośrodków pomocy aplikuje o środki unijne. 

 

Ad. 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok. 

 
Głos zabrała E. Mikołajewska-Haiska, która prosiła o zadawanie pytań nt sprawozdań, które 

radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Rada I. Nowak pytała, czy specjalista ds. uzależnień działający na terenie gminy jest również 
superwizorem (odpowiedziano, że może być). Poruszono również sprawę wydawanych 
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zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zezwolenia jednorazowe oraz odnawialne) 

przy tym wyjaśniono, że pozwolenia wydaje burmistrz po uprzednim zaopiniowaniu przez 

komisję. Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Kaletach A. Jeż mówił o szkoleniach, które było przeprowadzone dla sprzedawców alkoholi 

oraz ankietach, które rozprowadzono wśród młodzieży. Radny J. Klimek pytał o wyniki 

kontroli przeprowadzonej w punktach sprzedających alkohole, odpowiedziano, że kontrola 

ujawniła przypadki sprzedaży alkoholu bez żądania okazania dowodu osobistego. 

Komisje stałe Rady Miejskiej zaopiniowały sprawozdanie pozytywnie, wobec czego zostało 

ono przyjęte. 

 

Ad. 11. Sprawozdania z działalności statutowej Świetlic Terapeutycznych za 2012 rok. 
 

Komisje stałe rady poinformowały, że po przeanalizowaniu sprawozdania pozytywnie je 

zaopiniowały przy tym przewodnicząca Komisji Oświaty... I. Nowak zasygnalizowała 

problem niskiego budżetu świetlic środowiskowych. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok”. 

 
Wiceprzewodniczący przekazał głos E. Mikołajewskiej-Haiskiej – Pełnomocnikowi 

burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, która pokrótce omówiła projekt 

uchwały. Następnie opinię wyrazili przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej, 

opowiadając się za przyjęciem projektu uchwały jako uchwały.  

Wobec braku pytań wiceprzewodniczący R. Sendel zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 254/XXVIII/2013 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok” została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0   (obecnych 13 radnych). 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Kalety na 2013 rok.”  

 
Projekt uchwały omówiła E. Mikołajewska-Haiska. Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie 

go zaopiniowały, przy tym radna J. Perz prosiła o przybliżenie problemu związanego  

z narkotykami na terenie gminy (odpowiedziano, że osoby uzależnione kierowane są do 

ośrodka TOTU, planowane jest również przeprowadzenie kampanii informacyjnej  

w szkołach). 

Wobec braku dalszych pytań wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 255/XXVIII/2013 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Kalety na 2013 rok” została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0   (obecnych 13 radnych). 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013-2017. 

 
Projekt uchwały przedstawiła M. Mazur – pracownica Urzędu Miejskiego, komisje stałe Rady 

Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały, przy tym radny J. Klimek pytał o wysokie koszty 

wydatków na remonty. 

Wobec braku dalszych pytań wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 256/XXVIII/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013-2017 została przyjęta 

jednogłośnie. 
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Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0   (obecnych 13 radnych). 

 

Ad. 15. – 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Kalety. 

 
Radna I. Nowak przedstawiła protokół Komisji opiniującej wnioski o wyróżnienie osób 

szczególnie zasłużonych dla Miasta Kalety (stanowi on załącznik do niniejszego protokołu).  

W związku z pozytywną opinią wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej 

wiceprzewodniczący zarządził kolejno głosowanie nad uchwałami. 

Uchwała Nr 257/XXVIII/2013 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0   (obecnych 13 radnych). 

 

Uchwała Nr 258/XXVIII/2013 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0   (obecnych 13 radnych). 

 

Uchwała Nr 259/XXVIII/2013 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0   (obecnych 13 radnych). 

 

Uchwała Nr 260/XXVIII/2013 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0   (obecnych 13 radnych). 

 

Uchwała Nr 261/XXVIII/2013 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0   (obecnych 13 radnych). 

 

Uchwała Nr 262/XXVIII/2013 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0   (obecnych 13 radnych). 

 

Uchwała Nr 263/XXVIII/2013 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0   (obecnych 13 radnych). 

 

Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej  

w Kaletach. 

 
Projekt uchwały omówił przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak. Następnie 

wiceprzewodniczący zwrócił się do radnych, aby zgłaszali radnych do składu Komisji. 

Zgłoszono następujące kandydatury:  

- radny Z. Mirowski zaproponował kandydaturę radnej B. Kąkol (która wcześniej wyraziła 

zgodę na pracę w Komisji) oraz przewodniczącego E. Ptaka, 

- wiceprzewodniczący R. Sendel zaproponował kandydaturę radnego R. Gryca, 

- przewodniczący E. Ptak zaproponował kandydaturę radnej M. Wiatrek, 

- radna I. Nowak zaproponowała kandydaturę radnej J. Perz, 

- radna M. Wiatrek zaproponowała kandydaturę wiceprzewodniczącego R. Sendla. 

Kandydaci wyrazili zgodę na członkostwo w Komisji, a na przewodniczącą wybrano radną  
B. Kąkol. 
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Wobec powyższego wiceprzewodniczący odczytał treść uchwały uzupełnionej o nazwiska 

składu Komisji Statutowej i zarządził głosowanie. 

Uchwała Nr 264/XXVIII/2013 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej  

w Kaletach została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0   (obecnych 13 radnych). 

 

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla alternatywnej propozycji 

połączenia Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach  

z miastami Aglomeracji Górnośląskiej z wykorzystaniem linii kolejowych nr 131 i nr 

182 Tarnowskie Góry –Zawiercie. 

 
Projekt uchwały omówił przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak. Komisje stałe Rady 

Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec powyższego wiceprzewodniczący R. Sendel zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 265/XXVIII/2013 w sprawie wyrażenia poparcia dla alternatywnej propozycji 

połączenia Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami 

Aglomeracji Górnośląskiej z wykorzystaniem linii kolejowych nr 131 i nr 182 Tarnowskie 

Góry –Zawiercie została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0   (obecnych 13 radnych). 

 

Ad. 24. Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad. 25. Wolne wnioski i informacje. 

 

Radna Maria Wiatrek: 
- przekazała prośbę mieszkanek ul. Okrzei w sprawie zamontowania lampy na tej ulicy, 

- poinformowała o złym stanie nawierzchni ulicy Chopina, 

- w imieniu mieszkańców prosiła o ustawienie wiaty przystankowej przy osiedlu 1 Maja. 

 

Radna Irena Nowak: 
- podziękowała za chodnik przy ul. 1 Maja przy okazji pytając, czy planowany jest remont 

dalszego odcinka chodnika przy tej drodze (w stronę osiedla), 

- pytała o możliwość ustawienia ławki przed blokiem nr 55, 

- zwróciła się z prośbą o wysprzątanie lasu za byłym ośrodkiem zdrowia w stronę bloków, 

- pytała o zmianę lokalizacji placu zabaw przy osiedlu 1 Maja, w pobliże bloku 62/64 

(burmistrz odpowiedział, że wnioskowali o to pracownicy świetlicy Przystań – radna wyraziła 

dezaprobatę tego pomysłu). 

 

Radny Zygmunt Mirowski (w imieniu Komisji Gospodarczej...) 
- w imieniu mieszkańców podziękował za ustawienie 2 ławek na placu zabaw w Miotku oraz 

jednej przy dzwonnicy kościoła w tejże dzielnicy 

-  prosił o uzupełnienie tabliczek z rozkładami jazdy przy przystankach komunikacyjnych, 

- zwrócił się z prośbą o uzupełnienie piasku na plaży przy zbiorniku wodnym w Zielonej,   

- odczytał pismo skierowane do burmistrza dotyczące budowy kładki rowerowo-pieszej 

łączącej Truszczycę i Kuczów. 

 

Radny Grzegorz Krupa: 
- w imieniu mieszkańców ul. Tylnej podziękował za częściowy remont tej drogi, pytał przy 

tym czy pozostały odcinek ulicy zostanie wyrównany, zasygnalizował również 
niedoświetlenie ww. drogi, 

- w imieniu mieszkańców podziękował za plac zabaw w parku w Jędrysku, 

- pytał o cząstkowy remont dróg powiatowych, 
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- prosił o interwencję w sprawie utrzymania czystości wokół Miejskiego Domu Kultury  

w Kaletach oraz pytał, czy Miejski Dom Kultury zatrudnia osobę odpowiedzialną za 

powyższe. 

 

Rada Zuzanna Jelonek: 
- prosiła o poprawienie zamontowanych znaków drogowych w Drutarni gdyż niektóre z nich 

są odchylone od pionu, 

- zwróciła uwagę na istnienie zagrożenia ukąszeń przez żmiję zygzakowatą, informując, że w 

razie potrzeby trudnodostępną surowicę nabyć można w Aptece Rodzinnej Państwa Stach 

(przy tym radna M. Wiatrek zaproponowała, aby w powyższym temacie przeprowadzić 
pogadanki w szkołach i przedszkolach), 

- podziękowała za wyremontowanie ulicy Rzecznej prosząc przy tym o ustawienie przy niej 

znaku strefa zamieszkania. 

 

Radny Edward Drabik: 
- prosił o upiększenie terenu przy Miejskim Domu Kultury – kwiatami oraz o wprowadzenie 

zakazu parkowania przed tym budynkiem, 

 

Rady Robert Gryc: 
- podziękował za zapewnienie środków na wykonanie projektu ulicy Gawlika, 

- zgłosił fakt uszkodzenia nawierzchni ulicy Fabrycznej oraz tablicy informacyjnej  

w Truszczycy, 

- pytał o sprawę stawów przy ulicy Fabrycznej oraz przeprowadzenie konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół i przedszkola w Kaletach- Miotku. 

 

Radna Janina Perz: 
- zgłosiła uszkodzoną nawierzchnię ulicy Drozdka przy skrzyżowaniu z ul. Rogowskiego oraz 

tej samej ulicy na wysokości straży, 

- prosiła o wykonanie studzienek odpływowych w następujących punktach: przy  

ul. Sienkiewicza nr 3 oraz na ul. Drozdka w okolicy byłego wysypiska śmieci, 

- pytała o możliwość posprzątania ulicy Sienkiewicza, która nie została posprzątana po zimie, 

- pytała o sprawę zamiany mieszkania z P. Mańka (burmistrz odpowiedział, że termin został 

wyznaczony na dzień 31 maja, strona miała również przedstawić dokumentację  
o przeprowadzonym postępowaniu spadkowym), 

- przekazała wniosek Komisji Budżetu i Finansów odnośnie przeprowadzenia remontu Sali 

posiedzeń Urzędu Miejskiego. 

 

Radny Jan Klimek: 
- ponownie zgłosił potrzebę odnowienia oznakowania przejść dla pieszych, przy tym prosił  

o przesunięcie przejścia znajdującego się na ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. 

Mickiewicza, 

- ponownie zgłosił fakt uszkodzonego odcinka chodnika oraz zapadniętego asfaltu na ulicy 

Sienkiewicza przy posesji nr 3, a także zły stan nawierzchni przejazdu kolejowego, 

- prosił o poprawę nawierzchni mostku na rzece Flosce (przy ul. Anioła), 

- również poruszył sprawę uprzątnięcia piasku po zimie zalegającego na ulicy Sienkiewicza. 

 

Radny Zygfryd Peła: 
- zwrócił uwagę na zapadlisko asfaltu obok wiaty przystankowej na ul. Rogowskiego, 

- podziękował za oświetlenie ul. Pokoju przekazując przy tym prośbę mieszkańców ul. Jana 

Pawła II również dotyczącą oświetlenia tej drogi. 
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Radny Kazimierz Złotosz: 
- zgłosił uszkodzoną studzienkę odpływową przy ul. Wolności nr 14. 

 

Przewodniczący E. Ptak: 
- prosił o obniżenie wjazdu na teren nowo utwardzonego placu przy ul. Gwoździa, 

- zwrócił się o poprawę nawierzchni ulic Tylnej i Łącznej. 

 

Następnie przewodniczący odczytał pisma, które wpłynęły do biura Rady, a burmistrz 

zaprosił na obchody 20-lecia współpracy miast partnerskich, na Święto Zielonej (25.05.2013 

r.), Dni Kalet (31.05 – 2.06) oraz do kina Orange. 

Radna Z. Jelonek zaprosiła do uczestnictwa w projekcie Deutsch–Wagen–Tour podczas XV 

Dni Kalet. 

 

Ad. 26. Zakończenie sesji. 
 

Program sesji został wyczerpany wobec czego wiceprzewodniczący ogłosił zakończenie 

XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 21.15.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 

 

 

Ryszard Sendel 

 


