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Protokół nr XXX/2013 

  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 czerwca 2013 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 

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

Miejskiej. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych,  

co wobec ustawowego składu rady, wynoszącego 15 osób, stanowi kworum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności radnych oraz gości stanowią 
załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący E. Ptak powitał radnych, mieszkańców, burmistrza, zastępcę burmistrza, 

skarbnika oraz mecenasa.   

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

Na prośbę burmistrza przewodniczący E. Ptak poddał głosowaniu zdjęcie z porządku obrad 

punktu 17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Kaletach. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Przewodniczący zaproponował wprowadzenie w miejsce punktu 17. Podjęcie uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

 Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXVIII i XXIX 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. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok, dyskusja.  

7. Odczytanie opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Katowicach  o  sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2012 rok.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2012 rok. 

9. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Kalety za 2012 rok.  

10. Odczytanie opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety 

za 2012 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 

2012 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2012 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za 2012 rok. 

14. Informacja z zakresu „Gospodarki odpadami” w mieście w oparciu o znowelizowaną 
ustawę z tego zakresu. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-

2025. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod 

nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

z siedzibą w Gliwicach. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. Zakończenie sesji.  

 

Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXVIII i XXIX sesji Rady Miejskiej  

w Kaletach. 

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

XXVIII i XXIX sesji. Uwag nie zgłoszono, wobec czego protokoły przyjęto. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  

 
Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (stanowi  ono 

załącznik do niniejszego protokołu). W trakcie sprawozdania Burmistrz Klaudiusz Kandzia 

złożył na ręce Naczelnika OSP Kalety K. Złotosza podziękowanie dla strażaków za akcję 
przeciwpowodziową. 
Następnie radni zadawali pytania.  

Radna I. Nowak poinformowała o piśmie LKS Małapanew Kuczów dotyczącym zakupu 

piłkochwytów z dofinansowania na stadion z Unii Europejskiej. Mieszkanka miasta poruszyła 

sprawę zalewania lasu i niektórych nieruchomości przez wody ze studni głębinowych przy 

rzece Mała Panew, burmistrz odpowiedział, że studnie te są w rękach prywatnych, a Lasy 

Państwowe prowadzą już rozmowy w celu rozwiązania tego problemu. Radna M. Potempa 

pytała o sprawę inwestora w Pałacu Myśliwski w Zielonej, burmistrz potwierdził, że pojawił 

się przedsiębiorca zainteresowany partnerstwem publiczno-prywatnym, który chce 

zainwestować w obiekt. Radna J. Perz pytała o regulacje dotyczące spuszczania wody  

z zbiorników w Zielonej, burmistrz odpowiedział, że wodami tymi zarządza Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych i nie jest władny, aby wydać polecenie spuszczenia wody. 

Poruszono przy tym pojawiające się w prasie informacje zawierające zarzuty, że burmistrz 

spuścił wodę ze zbiorników. Radna B. Kąkol powiadomiła o piśmie, które skierowała w 2010 

r. do Zarządu Melioracji odnośnie zbiorników w Zielonej i odpowiedzi informującej,  

że Zielona nie jest zbiornikiem retencyjnym – przy tym radna zaproponowała, aby wystąpić  
o zamontowanie urządzeń do regulowania poziomu wody w Zielonej. Burmistrz 

odpowiedział, że Miasto Kalety już to zrobiło, powiadomił też o trudnościach z 

wykonywaniem takich czynności jak koszenie wałów, ich naprawę, co tłumaczone jest 

brakiem środków. Radna B. Kąkol poinformowała również o zagrożeniu, które stwarza rzeka 

Psarka (tereny nieuporządkowane), zaś przewodniczący E. Ptak poruszył sprawę zamulenia 

dna zbiornika w Zielonej. 

 

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). Radni nie zgłosili żadnych 

uwag i pytań do sprawozdania. 
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Ad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok, dyskusja.  

 
Przewodniczący E. Ptak otworzył dyskusję nad wykonaniem budżetu za 2012 rok. 

Skarbnik R. Sośnica omówiła dochody i wydatki budżetu Miasta Kalety za 2012 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził zadowolenie w związku z faktem, że przychody 

przekroczyły plan. Radna J. Perz stwierdziła, że budżet z 2012 roku był kolejnym, który kład 

nacisk na rozwój miasta poprzez realizację dużych inwestycji angażujących środki z źródeł 

zewnętrznych, również tych unijnych. Wiceprzewodniczący R. Sendel zwrócił uwagę na 

wyższe dochody, które przynoszą 2 dni targowe od tych z lat ubiegłych, kiedy targowano cały 

tydzień, zauważył również, że wydatki na oświatę zmalały, więcej środków przeznaczonych 

zostało na drogi gminne, a wzrost wydatków na inwestycje świadczy  

o rozwoju miasta. 

 

Ad. 7. Odczytanie opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Katowicach   

o sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2012 rok.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pozytywną opinię RIO o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2012 rok (stanowi ona załącznik do protokołu). 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2012 rok. 

 
Przewodniczący E.Ptak odczytał projekt uchwały. Komisje Budżetu i Finansów oraz 

Rewizyjna opowiedziały się za przyjęciem uchwały, zaś Komisje Gospodarcza... oraz 

Oświaty... głosowanie pozostawiły na sesję. 
Wobec braku pytań przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą.        
Uchwała Nr 267/XXX/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2012 rok została przyjęta 

jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 9. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Kalety za 2012 rok.  

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Klimek odczytał wniosek komisji o udzielenie 

absolutorium burmistrzowi Miasta Kalety za 2012 rok. 

 

Ad. 10. Odczytanie opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku 

Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 

2012 rok.  

 
Przewodniczący J. Klimek odczytał pozytywną opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.  

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

Kalety za 2012 rok. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium,  

a następnie zarządził głosowanie. 

Uchwała Nr 268/XXX/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety 

za 2012 rok została przyjęta jednogłośnie. 



4 

 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 
Burmistrz podziękował radnym i podkreślił, że kwestia wypełnienia zobowiązań 
budżetowych to nie tylko jego zasługa, bo udział w tym mieli wszyscy pracujący dla dobra 

miasta: począwszy od radnych, zastępcy burmistrza i skarbnika miasta, naczelników, 

kierowników i pracowników poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego, poprzez 

kierowników i pracowników jednostek podległych. Stwierdził, że miasto jest w ekonomicznej 

fazie rozwoju o czym świadczą rankingi, wskaźniki oraz rekordowa kwota środków 

pozyskanych z Unii Europejskiej. Burmistrz zaznaczył, że jednogłośnie udzielone mu 

absolutorium mobilizuje go do jeszcze cięższej pracy na rzecz rozwoju naszego Miasta. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2012 rok. 

 
W tym punkcie przewodniczący E. Ptak przekazał prowadzenie sesji wiceprzewodniczącemu 

Rady Miejskiej R. Sendlowi. 

 

Wiceprzewodniczący poprosił komisje stałe Rady Miejskiej o wyrażenie opinii nt projektu 

uchwały. 

Komisja Gospodarcza pozostawiła głosowanie na sesję, Komisja Budżetu i Finansów 

opowiedziała się za przyjęciem projektu uchwały jako uchwały, Komisja oświaty 

zaopiniowała projekt pozytywnie- przy tym zwrócono uwagę na wzrost kwoty zobowiązań 
dłużników, niskie kwoty przeznaczone są na półkolonie oraz na przygotowanie obchodów 

Dnia Dziecka. Wysokie koszta przeznaczone są na zajęcia wokalne, które powinny być 
bardziej rozreklamowane (powiadomienie szkół o zajęciach). Zauważono również, że na 

tablicy ogłoszeń MDK brak informacji o sekcjach, terminach i godzinach zajęć. Komisja 

Rewizyjna zwróciła uwagę na wzrastające zadłużenie MDK oraz brak informacji  

o działalności instytucji. 

Następnie radni zadawali pytania, radna B. Kąkol pytała jak jest czynny Dom Kultury 

podczas nieobecności dyrektora oraz czy ustalone zostało zastępstwo (burmistrz stwierdził,  

że oficjalnie nie). Radna zwróciła również uwagę na podstawę prawną, gdzie przy ustawie  

o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej powinno być – Dz. U. z 2012 r. poz. 406 

– zmianę naniesiono. 

Wobec braku dalszych pytań i uwag wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zarządził 

głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 269/XXX/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2012 rok została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za 2012 rok. 

 
Wiceprzewodniczący R. Sendel zwrócił się do Komisji stałych Rady Miejskiej o wyrażenie 

opinii nt. projektu uchwały. Wszystkie komisje (oprócz Komisji Gospodarczej, która 

głosowanie pozostawiła indywidualnie na sesję) wyraziły opinię pozytywną. 
Wobec braku pytań wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 270/XXX/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za 2012 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
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Ad. 14. Informacja z zakresu „Gospodarki odpadami” w mieście w oparciu  

o znowelizowaną ustawę z tego zakresu. 

 
Przewodniczący obradom R. Sendel przekazał głos burmistrzowi, który przedstawił 

Informację z zakresu gospodarowania odpadami w mieście w oparciu o znowelizowaną 
ustawę z tego zakresu. Poinformował, że przetarg wygrała firma Waldemar Strach, mówił  

o zagrożeniach w postaci możliwości odwołania od wyników przetargu jak również o tym,  

że firmy, które wygrały przetargi w innych miastach wycofują się z podpisywania umów. 

Następnie radni zadawali pytania: radna B. Kąkol pytała czy firma, która wygrała przetarg 

wyposaży mieszkańców w pojemniki i worki (burmistrz odpowiedział, że tak). Radny  

R. Gryc pytała na jakich zasadach będzie funkcjonował PSZOK (burmistrz odpowiedział,  

że będzie on obsługiwany przez firmę, która wygrała przetarg, pracownik nadzorujący będzie 

z miasta, zaś mieszkańcy będą mogli przywozić do niego każdą ilość śmieci segregowanych). 

Radny R. Sendel pytał co mają robić ludzie, którzy pozostali bez worków  

i pojemników (burmistrz odpowiedział, że mieszkańcom będą rozdawane worki). 

Radny G. Krupa pytał o wielkość kubłów na śmieci (burmistrz odpowiedział, że jest to 

zależne od ilości mieszkańców w gospodarstwie domowym), radna B. Kąkol pytała kto 

będzie sprawdzał czy mieszkańcy segregują śmieci (burmistrz odpowiedział, że firma 

wywożąca i pracownicy Urzędu). Radna M. Potempa zauważyła, że brak jest informacji  

o odpadach szklanych, zaś radna Z. Jelonek pytała o sytuację, w której ktoś będzie chciał 

posiadać większy pojemnik na odpady (mecenas odpowiedział, że należy to zgłosić przy 

oddawaniu deklaracji). Radny J. Klimek pytał czy każdorazowa zmiana ceny za wywóz 

będzie się wiązała ze składaniem nowych deklaracji (burmistrz odpowiedział – tak), radna  

B. Kąkol pytała: 

- co z deklaracjami złożonymi (burmistrz odpowiedział, że będą obowiązywały w lipcu, 

składane będą również nowe deklaracje), 

- czy rodziny wielodzietne będą zwolnione z opłaty (burmistrz odpowiedział, że chce 

wprowadzić niskie stawki, aby nie wprowadzać zwolnień), 
- kto będzie sprawdzać ile ton odpadów wywiozła firma (burmistrz odpowiedział, że będzie to 

ujmowane w odpowiednich sprawozdaniach). 

Na koniec burmistrz poinformował, że ze względu na to, że miasto startowało we wspólnym 

przetargu wszystkie zmiany podejmowane będą wspólnie z pozostałymi gminami. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok. 

 
Skarbnik R. Sosnica przedstawiła sumy z dochodów i wydatków wprowadzane do budżetu tą 
uchwałą. Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię nt. projektu, przy tym 

radna B. Kąkol pytała, co należy rozumieć pod pojęciem „rynek w Kaletach” (burmistrz 

odpowiedział, że pod hasłem tym rozumieć należy - rewitalizację terenu za bankiem PKO). 

Radny R. Gryc pytał o zakup pomostu w kwocie 17 tys. zł – odpowiedziano, że pomost ma  

9 metrów długości i 6 metrów szerokości. Radna B. Kąkol pytała o studnie głębinową na 

terenie Unii Kalety oraz zwróciła uwagę na błąd w podstawie prawnej – poprawkę 
naniesiono. 

Wobec braku dalszych pytań wiceprzewodniczący R. Sendel zarządził głosowanie nad 

uchwałą.        
Uchwała Nr 271/XXX/2013 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2013-2023. 
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Skarbnik R. Sosnica omówiła projekt uchwały. 

Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec braku pytań wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą, 
po wcześniejszym naniesieniu poprawek w podstawie prawnej – na co zwróciła uwagę radna  

B. Kąkol. 

Uchwała Nr 272/XXX/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2013-2023 została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 

 
Projekt uchwały przedstawił burmistrz. 

Komisje stałych Rady Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały, przy tym radna B. Kąkol 

wskazała na nieprawidłowość w oznaczeniu księgi wieczystej w treści uchwały – zmianę 
naniesiono.  

Wobec braku pytań wiceprzewodniczący R. Sendel zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 273/XXX/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0   (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod 

nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

z siedzibą w Gliwicach. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. Komisje stałe Rady Miejskiej (poza Komisję Rewizyjną, 
która pozostawiła głosowanie na sesję) opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały jako 

uchwały. 

Wobec powyższego wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 274/XXX/2013 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod 

nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

z siedzibą w Gliwicach została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0   (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 19. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Robert Gryc pytał o wynik przetargu na projekt ul. Gawlika, poprosił o monit do 

Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w sprawie dziury w asfalcie na  

ul. Lublinieckiej, w imieniu młodzieży naszego miasta poprosił o utworzenie drugiego boiska 

do piłki plażowej przy PSP 1, poprosił o montaż przebieralni przy miejscu wykorzystywanym 

do kąpieli w Zielonej.  

Radna Mirosława Potempa pytała o wykonanie nakładki asfaltowej ul. Orzeszkowej  

i Ogrodowej, poprosiła o ustawienie ogólnodostępnego placu zabaw w Miotku oraz monity  

w sprawie złej nawierzchni drogi z Drutarni do Koszęcina.  

 

Radna Zuzanna Jelonek prosiła o zamontowanie piłkochwytów na placu zabaw w Drutarni  

od strony ul. 3 Maja, ustawienie koszy na śmieci przy wiatach w Kuczowie oraz ławeczek  

i koszy na śmieci wzdłuż drogi rowerowej do Drutarni. Zaprosiła radnych na Festyn  

w Bruśku.  
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Radna Irena Nowak poprosiła o wymianę kratki ściekowej na ul. 1 Maja na wysokości posesji 

nr 50.  

Radna Blandyna Kąkol zgłosiła zły stan drogi z Kalet do Koszęcina, poprosiła o: 

 - monitowanie do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach o montaż na 

zbiorniku w Zielonej urządzeń umożliwiających regulację poziomem wody, 

- ustawienie płotu na terenie Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku od strony lasu,  

- zorganizowanie placu zabaw przy boisku w Kuczowie,  

- ustawienie koszy na śmieci przy ul. 30 lecia, 

- podjęcie działań zmierzających do zagospodarowania nieruchomości przy ul. Tarnogórskiej, 

aby przynosiła dochody do budżetu, 

-  doposażenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz zakup niezbędnego sprzętu dla 

ratownika, 

- o wzmożone patrole policji w okolicach zbiornika wodnego w Zielonej, 

- remont cząstkowy drogi na Mokrus. 

 

Radny Zygmunt Mirowski zgłosił zapadniętą studzienkę kanalizacji deszczowej na  

ul. Paderewskiego przy przystanku w Kuczowie, poprosił o montaż piłkochwytów, wysypanie 

tłuczniem parkingu oraz ustawienie placu zabaw przy boisku w Kuczowie.  

 

Radny Jan Klimek poprosił o naprawę chodnika wzdłuż ul. Sienkiewicza oraz o przesunięcie 

przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania ul. Mickiewicza i Sienkiewicza, zwrócił 

uwagę na problem nadmiernej prędkości samochodów poruszających się po ul. Sienkiewicza. 

Poprosił o remont cząstkowy ulic Anioła, Brzozowej, Korfantego, montaż tabliczki zakaz 

wysypywania śmieci przy dębie na ul. Głowackiego.  

 

Radny Ryszard Sendel pytał o remont mostu łączącego Truszczycę z Kuczowem, sprawę 
zaniżenia w jezdni przy zjeździe z ul. 1 Maja na ul. Bema. 

 

Radna Janina Perz poprosiła o naprawę dróg nieutwardzonych przyległych do  

ul. Sienkiewicza. Zwróciła również uwagę na niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu 

drogowego ze strony przeładowanych samochodów wiozących drewno do pobliskich 

tartaków w Jędrysku.  

  

Ad. 20. Wolne wnioski i informacje. 

 
Przewodniczący odczytał spis pism, które wpłynęły do biura rady oraz zaprosił na wieczór 

poetycki Pani Laurencji Wons promujący tomik wierszy "Jestem, ciągle jestem...". 

 

Ad. 21. Zakończenie sesji. 
 

Program sesji został wyczerpany wobec czego wiceprzewodniczący ogłosił zakończenie XXX 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 19.40.  

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Sesję prowadził:         Protokołował: 

 

 

Eugeniusz Ptak        Marek Parys 

 

 

Ryszard Sendel 


