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Protokół nr XXXI/2013 

  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 22 sierpnia 2013 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 

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

Miejskiej E. Ptak. Na wstępie powitał gości, burmistrza, zastępcę burmistrza, skarbnika, 

mecenasa oraz przedstawiciela mediów i urbanistę.  Stwierdził, że zgodnie z listą obecności  

w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (nieobecne usprawiedliwione - radne: B. Kąkol, Z. 

Jelonek), 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. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący E. Ptak na wniosek burmistrza K. Kandzi zaproponował wniesienie 

następujących zmian do porządku obrad: 

- wprowadzenie punktów – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Kalety do 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow (jako punkt 15.), 

     - podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Zachód” (jako punkt 

16.), (za zmianą opowiedzieli się wszyscy radni), 

 

- przesunięcie punktu 13. Informacja burmistrza nt działania na terenie miasta Kalety 

znowelizowanej ustawy śmieciowej, jako punkt 6. (wszyscy radni za), 

 

- zamiana kolejności punktów: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety 

na 2013 rok, i 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2013-2023 (za zmianą opowiedzieli się wszyscy radni). 

 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Wręczenie nagród laureatom konkursu na Najładniejszy balkon i przydomowy ogród 

– edycja 2013 r. 

4. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  

6. Informacja burmistrza nt działania na terenie miasta Kalety znowelizowanej ustawy 

śmieciowej. 

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

międzysesyjnym. 

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

2023. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
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14. Informacja burmistrza nt utworzenia stacji ratownictwa medycznego na terenie miasta 

Kalety. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Kalety do Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Miast Cittaslow. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Zachód”. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wolne wnioski i informacje. 

19. Zakończenie sesji.  

 

Ad. 3. Wręczenie nagród laureatom konkursu na Najładniejszy balkon i przydomowy 

ogród – edycja 2013 r. 
 

Burmistrz K. Kandzia oraz przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak wręczyli nagrody 

laureatom III edycji konkursu na najpiękniejszy balkon i przydomowy ogród. Nagrodzeni 

zostali: Pan J. Katryniok oraz Panie J. Opara i A. Zgoda. 

 

Ad. 4. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXX sesji Rady Miejskiej  

w Kaletach. 

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

XXX sesji. Uwag nie zgłoszono, wobec czego protokół 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: radny J. Klimek pytał ile środków wpłynęło do Urzędu  

z tytułu opłat za odbieranie śmieci oraz wysokość kosztów poniesionych na cel „ustawy 

śmieciowej”. 

 

Ad. 6. Informacja burmistrza nt działania na terenie miasta Kalety znowelizowanej 

ustawy śmieciowej. 

 
Burmistrz poinformował zebranych o wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (wpłynął do UM 

w dniu 14 sierpnia br.), który nakazuje unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz 

ponowne badanie i ocenę ofert po uprzednim odrzuceniu oferty złożonej przez firmę Strach  

i oferty złożonej przez Remondis. Burmistrz poinformował, że wyrok oznacza praktycznie 

nakazanie wyboru firmy Sita, która zaproponowała najwyższą stawkę – 8.371.477 zł brutto, 

przy tym Strach zaproponował – 3.491.053 zł, a Remondis 5.798.412 zł. Burmistrz 

powiadomił, że obecnie, aby podpisać umowy gminy wchodzące w skład grupy zakupowej 

muszą zabezpieczyć odpowiednie środki na zawarcie umowy z Sitą, burmistrz dodał, że w 

związku z tym przygotowano II projekt uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. Zaś do chwili rozstrzygnięcia przetargu została podpisana umowa z W. Strachem 

wg stawki jaką zaproponował w przetargu. 

Sytuacja przedstawiona przez burmistrza spotkała się z oburzeniem radnych.  

Radna M. Wiatrek pytała czy można się odwołać od wyroku KIO (podobnie uznał radny J. 

Klimek), nie kryjąc przy tym oburzenia, że narzuca się gminie ofertę jaką ma wybrać. 
Mecenas M. Pawełczyk odpowiedział, że odwołanie jest trudne do zrealizowania ze względu 

na grupę zakupową, wytłumaczył, że w swoich ofertach Strach jak i Remondis założyli, że za 

odpady segregowane będą płacić gminie,  a KIO uznało ten zapis za niezgodny z prawem. 
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Mecenas dodał, że taką samą sprawę w KIO wygrała inna gmina, dodał, że koszty odwołania 

są bardzo wysokie i zaznaczył, że w tej sprawie liczy się czas.  

Radny J. Klimek pytał jak działa prawo - skoro w tej samej sytuacji jedna sprawa jest 

wygrana druga przegrana, mecenas stwierdził, że działa tu stan niepewności prawa, w Polsce 

działa prawo stanowione, dodał, że ustawa śmieciowa jest zaskarżona do Trybunału 

Konstytucyjnego i nie wiadomo jakie będzie rozstrzygnięcie w tej sprawie.  

Radna M. Potempa pytała na jaki czas Miasto Kalety zobowiązane będzie do podpisania 

umowy z Sitą (odpowiedziano, że na 24 miesiące).  

Radny R. Sendel pytał o kwestię rozliczenia z mieszkańcami (skarbnik odpowiedziała, że w 

tej sytuacji konieczne będzie podwyższenie stawek). 

 

Ad. 7. 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).  

Następnie przewodniczący odczytał opinię urbanistyczną dotyczącą oceny zmian  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Zachód” pod kątem  

ich wpływu na wartość terenu w granicach działki nr 2270/114 w Kaletach i możliwość  
jej zagospodarowania (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2013-2023. 

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

Powiadomiła, że w związku z wprowadzeniem do WPF przedsięwzięcia dotyczącego odbioru 

śmieci w okresie 2 lat wydatki zamknęły się w kwocie 1.491.540 zł. Wyliczenie dokonane 

zostało z uwzględnieniem stawki 8,58 zł za odbiór selektywny, która wynikła z zaoferowanej 

ceny przez firmę SITA (jedynego obecnie oferenta przetargu na odbiór i zagospodarowanie 

śmieci). 

Następnie wypowiedzieli się przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej:  

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów J. Perz oznajmiła, że nie wyraża zgody  

na przyjęcie takiego wydatku do budżetu, podkreśliła, że miasta nie stać na wybór 

przedsiębiorstwa, które podało tak wywindowaną cenę.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Klimek stwierdził, że miasto musiałoby zrezygnować  
z inwestycji i nadmiernie obciążyć mieszkańców, uznał, że postępowanie takie prowadzi  

do powstania monopolu i sprzeciwił się takiej sytuacji. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych I. Nowak 

uznała, że kwota do zabezpieczenie w budżecie nie wchodzi w rachubę, tym bardziej  

w sytuacji tak wielu rozpoczętych inwestycji na terenie miasta. 

Opinie te podzielił również wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, 

Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska K. Złotosz. 

Podobnie wypowiadali się radni: radna M. Potempa zaznaczyła, że nawet stawka 7 zł jest dla 

mieszkańców wysoka, dodając, że sąsiednie gminy Miasteczko oraz Bytom mają niższe ceny. 

Radna M. Wiatrek stwierdziła, że jako radna miała nadzieję na obniżenie stawki, a 

podwyższenie jej w chwili obecnej byłoby nieuczciwe wobec mieszkańców, dodała, że radni 

myśleli o wprowadzeniu ulg dla rodzin wielodzietnych, co obecnie staje się niemożliwe. 

Wiceprzewodniczący R. Sendel podkreślił, że mieszkańcy wybrali radnych, aby działali w ich 

imieniu, nie zaś po to by kierować się interesem firmy prywatnej. Przewodniczący Rady 

Miejskiej E. Ptak wyraził nadzieję, że znajdzie się rozwiązanie prawne przeciwko dyktatowi 

jednego przedsiębiorcy.  
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Następnie głos zabrała radna J. Perz, która (jako przewodnicząca Komisji Budżetu i 

Finansów) zgłosiła wniosek formalny, o zmianę kwoty na przedsięwzięcie pn świadczenie 

usług odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów  wg stawki 7 zł i 

14 zł - zgodnie z deklaracjami złożonymi przez mieszkańców. 

W wyniku głosowania zarządzonego przez przewodniczącego Rady Miejskiej E. Ptak za 

przyjęciem wniosku formalnego przewodniczącej komisji Budżetu i Finansów opowiedzieli 

się wszyscy radni (za – 13).        

 
Skarbnik R. Sosnica opuściła salę obrad, aby nanieść poprawki w projektach uchwał – wobec 

czego przewodniczący zawiesił ten punkt porządku obrad.   

 

Ad. 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

 
Projekty uchwał omówiła I. Rapczyńska – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, 

Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. 

Powiadomiła, że zadłużenie KZCP w likwidacji wynosi względem Miasta Kalety 333 tys. zł 

plus odsetki, zaś wartość działek, których nabycie proponuje likwidator wynosi 310 tys. zł.  

W sytuacji przejęcia nieruchomości zadłużenie zmalałoby do kwoty 60 tys. zł. Następnie pani 

I. Rapczyńska przedstawiła radnym prezentację multimedialną, obrazującą położenie 

nieruchomości proponowanych do nabycia. 

Radny J. Klimek miał wątpliwości co do nabycia stawów, w związku z faktem, że stawy nie 

posiadają dopływu wody, zastanawiał się również nad nabywaniem nieruchomości na dojazd 

do posesji prywatnych, gdyż jak stwierdził to właściciel powinien zapewnić dojazd. 

W związku z propozycją nabycia ogródków działkowych przy ulicy Fabrycznej burmistrz 

powiadomił, że 100% mieszkańców wyraziło chęć ich dzierżawy. 

W związku z działką o numerze 116/22 (były plac manewrowy przy biurowcu KZCP) 

burmistrz powiadomił, że jest potencjalny nabywca, radni byli zaskoczeni wysoką ceną tej 

nieruchomości. 

Następnie przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wyrażenie opinii przewodniczących 

komisji stałych Rady Miejskiej: przewodniczący wszystkich komisji (poza Komisją 
Oświaty… gdzie wszyscy radni byli za nabyciem działek oprócz działki nr 116/22 gdzie 

wszyscy się wstrzymali) głosowanie nad uchwałami pozostawili na sesję. 
Wobec braku dalszych uwag i pytań przewodniczący Rady Miejskiej zarządził kolejno 

głosowanie nad uchwałami, uprzednio nanosząc poprawkę w treści jednego z projektów 

uchwał (nr działki 215/13 poprawiono na 205/13). 

 

Uchwała Nr 275/XXXI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została 

przyjęta większością głosów. 

Wynik głosowania: za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 2   (obecnych 13 radnych). 

 

Uchwała Nr 276/XXXI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została 

przyjęta większością głosów. 

Wynik głosowania: za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 2   (obecnych 13 radnych). 

 

Uchwała Nr 277/XXXI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została 

przyjęta większością głosów. 

Wynik głosowania: za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 1   (obecnych 13 radnych). 
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Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

 
Złożoność sprawy związanej z przedłożonym Radzie projektem uchwały przedstawiła 

zebranym I. Rapczyńska – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki 

Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. 

Następnie opinię wyrazili przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej, opowiadając się za 

przyjęciem projektu uchwały jako uchwały (oprócz Komisji Budżetu i Finansów, która 

głosowanie pozostawiła indywidualnie na sesję). 
Wobec braku pytań przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 278/XXXI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 14. Informacja burmistrza nt utworzenia stacji ratownictwa medycznego na terenie 

miasta Kalety. 

 
Burmistrz zapoznał radnych z informacjami dotyczącymi starań co do utworzenia na terenie 

miasta Kalety stacji ratownictwa medycznego.  

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Kalety do Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Miast Cittaslow. 

 
Projekt uchwały przedstawił mecenas M. Pawełczyk.  

Wobec tego, że projekt został wprowadzony do porządku sesji i nie był omawiany na 

posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej przewodniczący zwrócił się do radnych, czy 

mają pytania. Żaden z radnych nie zgłosił pytań. 
Wobec powyższego przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 279/XXXI/2013 w sprawie przystąpienia Miasta Kalety do Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Miast Cittaslow została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Zachód”. 
 

Projekt uchwały przedstawił urbanista S. Zaleski – wyjaśnił, że zmiana dotyczyć będzie 

terenu w centrum Kalet pomiędzy ulicami 1 Maja i Gwoździa, i dotyczyć będzie zmian zapisu 

w kierunku utworzenia centrum publicznego, drogi publicznej (dojazd do posesji prywatnych) 

oraz ewentualnie wydzielenie prywatnego terenu usług – lecz jak podkreślił (w nawiązaniu do 

obaw radnej M. Wiatrek) ta zmiana nie jest wiążąca.  

Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie 

nad uchwałą. 
Uchwała Nr 280/XXXI/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Zachód” została przyjęta jednogłośnie. 

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

 
Skarbnik R. Sosnica wróciła na Salę obrad z projektami uchwał budżetowych zawierającymi 

naniesione poprawki, wobec czego przewodniczący E. Ptak przeszedł do wstrzymanych 

punktów porządku obrad 8. i 9.  
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Cd. Ad. 8.  

 
Skarbnik R. Sosnica przedstawiła nową kwotę wydatków na odbieranie odpadów 

komunalnych – 1.036.800 zł – radni nanieśli poprawki zgodnie z wyliczeniami pani skarbnik. 

W związku z brakiem uwag i pytań przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 281/XXXI/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2013- 2025 została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok. 

  
Skarbnik R. Sosnica poinformowała, że II projekt uchwały w stosunku do I, który był 

omawiany na posiedzeniach komisji stałych zawiera zmianę w dochodach i wydatkach  

z tytułu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Wobec braku uwag i pytań przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą.        
Uchwała Nr 282/XXXI/2013 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok została 

przyjęta większością głosów. 

Wynik głosowania: za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 (obecnych 13 radnych). 

 
Radna M. Wiatrek pytała czy kwota ujęta w uchwale na siłownię zewnętrzną w parku  

w Jędrysku jest związana z pokryciem wydatków powstałych wcześniej, czy też powstały 

nowe koszta, które trzeba zapłacić (radna stwierdziła, że powyższe było przyczyną 
wstrzymania się od głosu podczas głosowania).  

Skarbnik odpowiedziała, że pieniądze te pokryją prace przeprowadzone w miesiącu lipcu. 

 

Ad. 17. Interpelacje i zapytania radnych. 

 
Przewodniczący E. Ptak odczytał interpelację grupy radnych dotyczącą funkcjonowania 

jednostki organizacyjnej ZEAPO. 

Radna M. Wiatrek była oburzona uznaniem w interpelacji dyrektor ZEAPO jako osoby 

stronniczej (radna M. Potempa odniosła się do tego stwierdzenia podkreślając, że  

w interpelacji napisano jedynie o zaistnieniu takiej możliwości), skierowała przy tym pytanie 

do burmistrza, czy w bieżącej kadencji wpłynęła skarga na działanie pani dyrektor oraz czy 

kontrola RIO wykazała jakieś uchybienia (odpowiedziano, że nie), radna podkreśliła, że  

w poprzedniej kadencji również nie. Odniosła się również do kwestii przeniesienia ZEAPO 

do Urzędu Miejskiego, informując, że sytuacja taka miała już miejsce jednak to rozwiązanie 

się nie sprawdziło.  

Radna I. Nowak wyraziła zdziwienie interpelacją, podkreśliła, że należy zmieniać coś co źle 

działa, a nie na odwrót i poprosiła o odczytanie podpisów radnych, którzy wnieśli 
interpelację. Radna poinformowała, że kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona 

w lutym br., nie zarzuciła nieprawidłowości w pełnieniu dwóch funkcji dyrektora ZEAPO  

i dyrektora PSP Nr 1, podkreśliła przy tym jak sumiennie i skrupulatnie pani D. Mańczak 

wykonuje swoje obowiązki (funkcja dyrektora ZEAPO na 1/3 etatu). Radna zwróciła uwagę, 
że miasta nie stać na dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem dyrektora ZEAPO na cały 

etat oraz przenoszeniem tej placówki do Urzędu (koszty mediów ponosi w tej chwili szkoła).  

Radna M. Potempa podkreśliła, że interpelacja nie jest atakiem na osobę, a na sytuację, 
pytała przy tym czy radni znają jakąś gminę gdzie dyrektor ZEAPO jest jednocześnie 

dyrektorem szkoły. Radna dodała, że środowisko rodziców jak również nauczycieli z Miotka 



7 

 

jest zbulwersowane tą sytuacją. Radna poruszyła również kwestię nadgodzin dyrektorów 

szkół, podkreślając, że nie powinno tak być.  
Powstała burzliwa dyskusja w powyższym temacie.  

Przewodniczący E. Ptak prosił, aby zastępca burmistrza przygotował arkusze organizacyjne 

w celu sprawdzenia czy dyrektorzy wypracowują nadgodziny.  

Dyskusję zakończył wiceprzewodniczący R. Sendel stwierdzając, że jest to interpelacja, i jak 

każda - rozpatrywana będzie przez burmistrza. 

 

Ad. 18. Wolne wnioski i informacje. 

 
Radna Mirosława Potempa pytała o sprawę uszkodzeń popowodziowych przy kanale ulgi  

w Zielonej. 

 
Radna Janina Perz ponownie zwróciła się o wyczyszczenie studzienki odpływowej przy  

ul. Sienkiewicza nr 3 oraz zgłosiła nierówności w nawierzchni chodnika przy ul. Drozdka  

(w okolicy mostu). 

Radna Irena Nowak prosiła o wyrównanie przekopu na ulicy Bema przy skrzyżowaniu  

z ulicą 1 Maja, jednocześnie podziękowała za pomysł wybrukowania terenu przy pomniku 

Bojowników o Wolność i Demokrację. 
 
Radny Zygmunt Mirowski prosił o uzupełnienie oświetlenia ulicznego ulic dojazdowych do 

ulicy Paderewskiego: Miodowej, Księdza Twardowskiego, Poprzecznej, Polnej, Zapolskiej 

oraz miejsca przy posesji nr 53 oraz na łuku łączącym z ulicą Dębową, radny pytał również  
o tablicę ogłoszeniową przy Klubie w Kuczowie. 

 
Radny E. Drabik pytał o nazwy alejek w parku w Jędrysku oraz czy zaproszono na jego 

otwarcie gości z miasta partnerskiego. 

 
Wiceprzewodniczący Ryszard Sendel poruszył sprawę złego stanu kładki pod nasypem 

kolejowym, zgłosił uszkodzenie chodnika przy ulicy Drozdka przy posesji nr 34 jak również 
zasypanie studzienki kanalizacyjnej w tej okolicy. Wiceprzewodniczący zwrócił się  
o naprawę nawierzchni ulic 1 Maja i Bema oraz prosił o zakończenie remontu ulicy Leśnej. 

 
Radna Maria Wiatrek ponownie poruszyła problem złej nawierzchni dróg nieutwardzonych: 

Chopina i Kosmonautów, pytała również czy jest planowana renowacja pomnika przy ulicy  

1 Maja. 

 
Radny Grzegorz Krupa prosił o doświetlenie końcówki ulicy Tylnej oraz zgłosił fakt 

zapadniętych studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej na ulicy Rogowskiego. 

Rady Robert Gryc prosił o ustawienie kosza na śmieci przy nowopowstałym korcie 

tenisowym.  

 
Radny Kazimierz Złotosz prosił o przycięcie lipy przy ulicy Wolności, poruszył również 
sprawę zarastających na drogę krzewów przy skrzyżowaniu ulic Rogowskiego i Łokietka. 

 
Następnie przewodniczący poinformował radych o pismach, które wpłynęły w okresie 

międzysesyjnym do biura rady, odczytał pismo w sprawie udostępnienia telefonów 

kontaktowych do radnych – radni nie wyrazili zgody na udostępnienie numerów telefonów 

prywatnych. Następnie odczytał pismo firmy ELGRA w sprawie zamiany nieruchomości – 

radni nie zajęli stanowiska w tej sprawie. 
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Ad. 19. Zakończenie sesji. 
 

Program sesji został wyczerpany wobec czego przewodniczący ogłosił zakończenie XXXI 

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 

 

 

 


