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Protokół nr XXXIV/2013 

  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 listopada 2013 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 

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

Rady Miejskiej E. Ptak. Na wstępie powitał radnych, mieszkańców, burmistrza, zastępcę 
burmistrza, skarbnika, mecenasa oraz Pana A. Gawkowskiego – przedstawiciela firmy Elgra.  

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (radna  

B. Kąkol spóźni się), 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 zaproponował wniesienie następujących zmian  do porządku obrad: 

- rozszerzenie porządku o dodatkowy punkt: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli 

nabycia nieruchomości położonej w Kaletach przy ulicy Tarnogórskiej – wniosek został 

odrzucony (wynik głosowania: za: 6, przeciw – 5, wstrzymało się – 3 (obecnych 14 radnych), 

- przesunięcie punktu 14. Wyrażenie opinii na temat zamiany nieruchomości na wniosek 

firmy Elgra w miejsce punktu 6. za wprowadzeniem zmiany opowiedzieli się wszyscy radni 

(za: 14). 

 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXXIII 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. Wyrażenie opinii na temat zamiany nieruchomości na wniosek firmy Elgra. 

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

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

2023. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę 
obliczania podatku rolnego w 2014 roku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2014. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół 

niepublicznych, przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

14. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2014 rok. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zakończenie sesji.  
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Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej  

w Kaletach. 

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

XXXIII sesji. Uwag nie zgłoszono. 

 

Na salę obrad weszła radna B. Kąkol (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 4. 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. Potempa prosiła o wyjaśnienie kwestii dotyczącej sprawy remontu boiska na 

terenie stadionu Unii Kalety – nazwy zadania oraz kwestii zwiększenia kosztów. Skarbnik 

wyjaśniła, że początkowo zadnie nosiło  nazwę modernizacja, później zostało zmienione na 

remont jednak zakres robót nie został zmieniony, wzrost kosztów zaś nastąpił po 

rozstrzygnięciu przetargu. Radna M. Potempa zaznaczyła, że radni głosowali nad projektem 

uchwały, który uwzględniał koszty o 100 tys. niższe. Burmistrz poinformował, że koszta 

wykonania zostały  źle oszacowane, co spowodowane było brakiem możliwości wykonania 

kosztorysów inwestorskich przy remontach. Podobnie do sprawy odniosła się radna  

M. Wiatrek oraz B. Kąkol, która podkreśliła jak ważna jest budowa boiska dla dzieci przy 

szkole w Miotku. 

Radna B. Kąkol prosiła o przybliżenie tematu związanego z pozyskaniem środków na pałac  

w Zielonej, burmistrz odpowiedział, że wraz z dyrektorem Wydziału Rozwoju Regionalnego 

zbadał sprawę pałacu w Zielonej dowiadując się, że jest planowany nabór konkursowy na 

rewitalizację zabytków skierowany do samorządów. 

Radna B. Kąkol pytała również o sprawę ulicy Gawlika, burmistrz odpowiedział,  

że końcówka tej drogi jest w Zarządzie Nadleśnictwa, zaś miasto zainteresowane jest jej 

przejęciem (radna zaznaczyła, aby nie kupować od Nadleśnictwa dróg gminnych).  

Wiceprzewodniczący R. Sendel prosił o szczegóły spotkania dotyczącego planowanego 

przystąpienia do CittaSlow (spotkanie w Olsztynku), burmistrz wymienił różnice pomiędzy 

miastami – posiadanie produktów lokalnych, więcej miejsc użyteczności publicznej, punkt 

informacji turystycznej. 

Radna B. Kąkol przekazała informację nt. uznania zapisów ustawy śmieciowej jako 

niezgodnych z Konstytucją oraz 1,5 rocznego czasu dla sejmu na autopoprawki. Mecenas 

rozwinął wypowiedź radnej informując, że na 9 zarzutów 3 uznano za niekonstytucyjne: 

delegację dla zwolnień przedmiotowych, dopłat oraz braku maksymalnych stawek. 

Radny J. Klimek pytał czy w obecnej sytuacji ogłoszony przetarg jest zasadny, 

odpowiedziano, że tak, zaś radny R. Gryc pytał o pomysły i środki w nowej perspektywie 

przeznaczone dla powiatu (burmistrz odpowiedział, że ich nie zna). 

 

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).  

 

Ad. 6. Wyrażenie opinii na temat zamiany nieruchomości na wniosek firmy Elgra. 

 
Burmistrz w paru zdaniach nakreślił sprawę związaną z wnioskiem firmy Elgra, a następnie 

głos udzielony został prezesowi ww. firmy Panu A. Gawkowskiemu, który poinformował,  



3 

 

że uczestniczył w posiedzeniu Komisji Gospodarczej… gdzie przedstawiał stan faktyczny 

związany z pałacem w Zielonej i prosi radnych o zadawanie pytań.  
Radna M. Potempa interesowała się czy zamiana ma odbywać się na zasadzie powierzchni 

czy też wartości, zaś przewodniczący E. Ptak pytał czy firma byłaby skłonna zamienić się na 

działkę o mniejszej powierzchni wartą 1,5 mln złotych - prezes Elgry odpowiedział, że na tym 

etapie nie stawia żadnych warunków, forma będzie do uzgodnienia. Wiceprzewodniczący 

zapytał, czy jest jakiś pomysł na tę nieruchomość. Rada M. Potempa zauważyła, że  

w Zielonej działa już rozbudowany ośrodek rekreacyjny oraz inne miejsca noclegowe. Radna 

B. Kąkol powtórzyła pytanie zadane podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej… - w jakim 

celu zakupiono tę nieruchomość – odpowiedź brzmiała, że pod usługi, prezes A. Gawkowski 

dodał, że pałac pozbawiony został schodów wewnętrznych stanowiących kiedyś jego ozdobę, 
stwierdził jednak, że nieruchomość jest zadbana, przygotowany jest komplet dokumentów  

do sporządzenia projektu. Radna B. Kąkol zwróciła uwagę, że w czasach kiedy pałac należał 

do Skarbu Państwa, nic nie zrobiono, zaś radna M. Potempa zastanawiała się czy ktoś był 

zainteresowany  kupnem pałacu (odpowiedziano, że tak) oraz wskazała na możliwości 

uzyskania przez przedsiębiorstwa środków na turystykę i rekreację. Pan A. Gawkowski 

odparł, że tylko 1,5 % przedsiębiorców otrzymuje dotacje, oni sami występowali  

o dofinansowanie, a ich wniosek został odrzucony, dodał, że dodatkowym problemem spółki  

Elgra był zapis w planie zagospodarowania przestrzennego. Następnie radna M. Potempa 

skierowała pytanie do burmistrza jakie jest jego stanowisko w tej sprawie, burmistrz odparł,  

że decyzja jest trudna, on jednak popiera możliwość przejęcia pałacu, gdyż miasto może 

pozyskać środki na ten cel (12 mln), skarbnik dodała, że wkład miasta wynosiłby wtedy 1,8 

mln zł. Radna B. Kąkol stwierdziła, że do tematu powinno się wrócić po zakończeniu 

skanalizowania reszty gminy. 

Radna M. Wiatrek wyraziła oburzenie tematem dyskusji, podkreśliła, że radni są po to by 

mieszkańcom żyło się lepiej wymieniła przy tym wymieniła priorytetowe tematy: stan dróg, 

brak kanalizacji, most, brak zabezpieczenia piasku do posypywania, zimowe utrzymanie dróg 

zadając pytanie: czy gminie jest potrzebny taki pałac. 

 

Radna M. Wiatrek opuściła salę obrad (obecnych 14 radnych).  

 

Następnie głos zabrał radny J. Klimek, który popierając przejęcie pałacu zapytał na ile został 

on wyceniony (odpowiedziano 2,2 mln zł.) i zasugerował, aby przeprowadzić negocjacje 

ustalające cenę nieruchomości.  

 

Na salę obrad weszła radna M. Wiatrek (obecnych 15 radnych). 

 

Radna Z. Jelonek stwierdziła, że nie może zając głosu w dyskusji skoro nie widziała 

nieruchomości, ubolewając, że po KZCP nie zostało nic (wyraziła nadzieję na ocalenia 

taśmociągu) stwierdziła, że warto się zastanowić nad sprawą, a radna M. Potempa pytała, czy 

drugi budynek też jest zabytkiem (odpowiedziano, że nie).  

Radna B. Kąkol pytała, czy gmina może założyć fundację (odpowiedziano – tak) i prosiła 

mecenasa o przybliżenie sprawy z zamkiem w Lublińcu. Mecenas odpowiedział, że obiekt ten 

gmina uzyskała nieodpłatnie, znalazł się tez prywatny inwestor, który zainwestował w obiekt 

30 mln zł. 

Na koniec radny J. Klimek zaproponował, aby przegłosować upoważnienie burmistrza do 

prowadzenia negocjacji w powyższym temacie i zapytał o przeznaczenie terenu w planie 

zagospodarowania przestrzennego (odpowiedziano: turystyka, rekreacja i gastronomia). 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad upoważnieniem burmistrza do prowadzenia 

dalszych rozmów. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 1, wstrzymało się – 1 (obecnych 15 radnych). 
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Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2013 rok. 

 
Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały szczegółowo przedstawiała na posiedzeniach 

wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej. 

Komisje stałe wyraziły pozytywną opinię nt projektu. 

Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 296/XXXVI/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. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2013-2023. 

 
Skarbnik oświadczyła, iż zmiany WPF szczegółowo omawiała na posiedzeniach komisji 

stałych Rady Miejskiej. Komisje Budżetu i Finansów oraz Gospodarcza… wyraziły 

pozytywną opinię nt projektu, Komisje Rewizyjna oraz Oświaty… pozostawiły głosowanie na 

sesję ze względu na niejasności związane z modernizacją boiska wielofunkcyjnego na 

stadionie Unii Kalety. 

Wobec braku pytań przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwała. 

Uchwała Nr 297/XXXIV/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2013-2023 została przyjęta większością głosów. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 1, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 
W tym miejscu przewodniczący E. Ptak przekazał dalsze prowadzenie obrad 

wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej R. Sendlowi.  

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 
Projekt uchwały został omówiony przez panią skarbnik na posiedzeniach komisji stałych 

Rady Miejskiej, wobec czego wiceprzewodniczący poprosił o wyrażenie opinii przez 

przewodniczących komisji.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodniczący Rady Miejskiej R. Sendel zarządził 

głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 298/XXXIV/2013 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu. 

 
Skarbnik R. Sosnica poinformowała, że stawki od środków transportu omawiała na 

posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej. Następnie opinię wyrazili przewodniczący 

komisji, informując, że członkowie komisji opowiedzieli się za przyjęciem projektu uchwały 

jako uchwały. 

Wobec braku uwag i pytań wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 299/XXXIV/2013 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu 

została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
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Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę 

obliczania podatku rolnego w 2013 roku. 

 
W związku z faktem, że projekt uchwały wniosła grupa radnych szczegółowo omówiła go 

radna B. Kąkol. Powołując się na stawki z sąsiednich gmin, straty powodowane w uprawach 

przez zwierzynę leśną oraz niską klasę gruntów rolnych na terenie gminy radna poprosiła  

o pozostawienie ceny na poziomie z poprzedniego roku - 47 zł za dt (w projekcie uchwały 

kwotę zmieniono na 51 zł) lub ewentualne podwyższenie o 1-1,5% tak jak w pozostałych 

opłatach podatkowych.   

Następnie przewodniczący E. Ptak odczytał pismo Śląskiej Izby Rolniczej nt. projektu 

uchwały, zaś wiceprzewodniczący R. Sendel poprosił o wyrażenie opinii przewodniczących 

komisji stałych Rady Miejskiej oraz burmistrza. 

Komisje Budżetu i Finansów oraz Gospodarcza… pozostawiły głosowanie na sesję,  
w Komisji Oświaty… za kwotą 51 zł opowiedziało się 2 radnych, 2 się wstrzymało, zaś  
w Komisji Rewizyjnej za głosował 1 radny, 1 przeciw, 2 się wstrzymało. 

Burmistrz zaakceptował projekt uchwały i zaproponował, aby wzrost ceny kształtował się na 

poziomie 1,5% tak jak w podatku od nieruchomości – wobec powyższego w projekcie 

uchwały naniesiono zmianę na 48 zł za 1 dt.  

Wobec braku pytań wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 300/XXXIV2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę 
obliczania podatku rolnego w 2013 roku została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Radna B. Kąkol w imieniu rolników z terenu Kalet podziękowała za przyjęcie powyższej 

uchwały i wyraziła nadzieję na zwiększenie odstrzału zwierzyny leśnej. 

 

Ad. 12.  Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety  

z organizacjami pozarządowymi w roku 2014. 

 
Projekt uchwały omówił  zastępca burmistrza Miasta Kalety. 

Wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię nt. projektu uchwały, 

przy tym radna B. Kąkol czy projekt uchwały był konsultowany (odpowiedziano, że tak). 

Wobec powyższego wiceprzewodniczący R. Sendel zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 301/XXXIV/2013 w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety  

z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół 

niepublicznych, przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

 
Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza D. Szewczyk.  Komisje stałe Rady Miejskiej 

pozytywnie go zaopiniowały. Wobec powyższego wiceprzewodniczący zarządził głosowanie 

nad uchwałą. 
Uchwała Nr 302/XXXIV/2013 w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół 

niepublicznych, przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
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Ad. 14. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2014 rok. 

 
Głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak odczytując zapis uchwały  

Nr 302/XL/2010 dotyczącej procedur przy przyjmowaniu budżetu. Następnie 

wiceprzewodniczący R. Sendel otworzył dyskusję nt. projektu budżetu. 

Radna M. Potempa wyraziła żal odnośnie nie ujęcia w budżecie boiska przy Zespole Szkół  

i Przedszkola w Miotku, proponując, aby przeznaczyć na ten cel 50 tys. zł przeznaczonych na 

budowę parkingu przy ul. Pokoju (przy tym burmistrz wspomniał o darowiźnie radnego  

Z. Peły i zakupie na ten cel 160 m
2 

kostki brukowej, za którą radnemu podziękował). 

Radna M. Wiatrek zgłosiła następujące uwagi i propozycje zmian: 

- 70 tys. zł. z ww. parkingu rozdysponować: 50 tys. zł. Na budowę boiska przy szkole  

w Miotku, 20 tys. zł na poprawę nawierzchni dróg gruntowych, 

- 30 tys. zł. z budowy ścieżki rekreacyjnej w lasku przy osiedlu 1 Maja przekazać na poprawę  
infrastruktury drogowej, 

- 100 tys. zł. z budowy boiska przy Unii Kalety również przekazać na drogi, 

- 25 tys. zł z wykonania oświetlenia ul. Łącznej przekazać na doświetlenie innych 

wymagających tego ulic. 

Przy tym radna zwróciła się do Pani skarbnik prosząc ją o przygotowanie analizy wykazującej 

zaległości podatkowe przedsiębiorców i osób prywatnych. 

Radny J. Klimek zasugerował zrezygnowanie z inwestycji utworzenia ścieżki rekreacyjnej  

w blokach, a w zamian za to wykonanie boiska przy szkole w Miotku. Odniosła się do tego 

radna I. Nowak podkreślając, że strategia rozwoju Miasta Kalety zakładała zagospodarowanie 

lasku przy osiedlu, dodała, że takie miejsce jest potrzebne, szczególnie dla młodzieży z tego 

rejonu. 

W trakcie burzliwej dyskusji poruszano kwestię inwestycji w Zielonej i Miotku, radna  

B. Kąkol podkreśliła jakie niebezpieczeństwo stwarza brak ogrodzenia przy szkole w Miotku 

oraz poprosiła o zabezpieczenie w budżecie kwoty 40 tys. zł. na wykonanie projektu budowy 

chodnika w Miotku. Radni dyskutowali również nad wykonaniem projektów sporządzonych 

w poprzedniej kadencji oraz pozyskiwaniu środków unijnych.  

 

Ad. 15. Interpelacje i zapytania radnych. 

 
Radni zgłaszali następujące sprawy: 

 
Wiceprzewodniczący Ryszard Sendel prosił, aby interweniować w sprawie zniszczonych 

przez przeładowane samochody dróg Świerczewskiego i Zielonej (radny Z. Peła zauważył, że 

podobnie może stać się z ulicą 3 Maja). 

 
Radna Maria Wiatrek podziękowała za poprawienie odpływu studzienki przy ulicy 

Drozdka, a także złożyła interpelacje w sprawie wykonania nawierzchni ulic Chopina, 

Kosmonautów oraz ostatniego odcinka Wojska Polskiego, oraz wykonania dodatkowego 

oświetlenia na ulicy Wojska Polskiego. 

 
Radna Mirosława Potempa podziękowała za oznakowanie zjazdu na ulicę Stawową z ulicy 

Tarnogórskiej oraz radnym za składkę na kaplicę w Dyrdach, zwróciła się o doświetlenie 

parkingu przy ulicy Owocowej (burmistrz odpowiedział, że sprawa jest badana, koszt to  

15 tys. zł.), wymianę tablicy ogłoszeniowej przy sklepie w Zielonej. W imieniu mieszkańców 

prosiła, aby targowisko było czynne w soboty. Radna przedstawiła też problem 

funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej Port w Miotku, wyrażając nadzieję, że od grudnia 

burmistrz wraz z zastępcą problem rozwiążą, prosiła również o aktualizację danych na BIP-ie 
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odnośnie tej świetlicy. Radna zastanawiała się również, czy do domu na Zarachu będzie 

doprowadzona kanalizacja (odpowiedziano, że tak). 

 
Radny Grzegorz Krupa prosił o ustawienie tablicy ogłoszeniowej w Jędrysku, prosił, aby 

pracownik UM J. Potempa przygotował notatkę do Biuletynu nt. obowiązków 

przedsiębiorców zobowiązanych do zimowego utrzymania dróg. Radny stwierdził, że ilość 
worków (1 szt.) rozdawanych przez przedsiębiorcę wywożącego śmieci - dla odpadów 

segregowanych jest często niewystarczająca, wskazał również na kwestię odbioru przez firmę 
Strach odpadów selektywnych. 

 
Radny Zygmunt Mirowski przedstawił informację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

nt. platformy usług elektronicznych dla mieszkańców oraz ponowił prośbę o ustawienie 

tablicy ogłoszeniowej przy przystanku w Kuczowie. 

 
Radna Janina Perz podziękowała za udrożnienie studzienki odpływowej przy ul. Drozdka 

oraz za promocję miasta na Gali Przedsiębiorców. Radna pytała o możliwość zakładania 

podliczników na wodę wykorzystywaną do podlewania ogródków oraz o to, czy faktury  

za ścieki wystawiane będą w okresach miesięcznych. Burmistrz prosił, aby radni uprzedzili 

mieszkańców, że roznoszone będą umowy na dostarczanie wody oraz żeby spisali stan 

liczników na dzień 31 grudnia i dostarczyli tez odpis do UM. 

 
Radna Zuzanna Jelonek prosiła o usunięcie reklamy ustawionej przy 3 Maja, która utrudnia 

widoczność oraz przesunięcie lampy stojącej na tej drodze przy skrzyżowaniu z Kołłątaja tak, 

aby oświetlała obie ulice. 

 
Radna Irena Nowak podziękowała za wyczyszczenie studzienki kanalizacyjnej na ulicy Reja 

oraz pytała czy interweniowano w Zarządzie Dróg Powiatowych odnośnie kratki ściekowej na 

ulicy 1 Maja na wysokości nieruchomości nr 50 (burmistrz odpowiedział, że dyrektor ZDP 

był na miejscu, a problem stanowi fakt, że nie ma gdzie odprowadzić wody). 

 
Radna Blandyna Kąkol prosiła o skierowanie pisma do firmy UNIMETAL w sprawie 

brakujących tablic z rozkładami jazdy na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta 

oraz o podjęcie działań celem doprowadzenia wody do nieruchomości w Zarachu.  Radna 

pytała o tablicę ogłoszeniową przy przystanku w Miotku (burmistrz odpowiedział, że będzie 

tam ustawiona), a także o zasygnalizowanie Zarządowi Dróg Powiatowych problemu  

z nierównościami na ulicy Fabrycznej (burmistrz odpowiedział, że droga będzie naprawiana 

wiosną).    
Na koniec radni poruszyli sprawę wywozu odpadów bidegradowalnych i wyposażenia  

w brązowe worki (J. Klimek), zaś radna B. Kąkol pytała gdzie te odpady są sprzedawane. 

Burmistrz powiadomił o rosnących rachunkach za wywóz śmieci oraz zapowiedział kontrole, 

które mają być prowadzone od miesiąca grudnia, gdyż mieszkańcy przestali prowadzić 
segregację. 
 

Ad. 16. Wolne wnioski i informacje. 

 
Wiceprzewodniczący R. Sendel przekazał głos przewodniczącemu E. Ptakowi, który 

poinformował radych o pismach, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym do biura rady 

oraz zaprosił radnych na Adwentowe Godziny Skupienia. 

Termin następnej sesji ustalono na 30 grudnia godz. 14.00.  
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Ad. 17. Zakończenie sesji. 
 

Program sesji został wyczerpany wobec czego wiceprzewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 

zakończenie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 

20.30.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 

 

 

 

Ryszard Sendel 

 


