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Protokół nr XXXVI/2014 

  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 stycznia 2014 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 

Obrady XXXVI 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 przedstawicieli lokalnych mediów.  Stwierdził, że zgodnie z listą obecności  

w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (nieobecni usprawiedliwieni: radna Z. Jelonek oraz 

radny Z. Peła), 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 rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty: 

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na 

realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja oraz ul. Drozdka  

w Kaletach (jako punkt 8.), za wprowadzeniem zmiany opowiedzieli się wszyscy radni (za: 

13). 

- Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla 

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (jako punkt 12.), za zmianą 
opowiedzieli się wszyscy radni (za:13). 

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (jako punkt 14.), za 

zmianą opowiedzieli się wszyscy radni (za:13). 

 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”. 

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

5. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach za 2013 

rok. 

6. Sprawozdanie burmistrza z działalności za 2013 rok.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja 

oraz ul. Drozdka w Kaletach 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Kalety na 2014 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-

2023. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 

w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 

rok. 

16. Zatwierdzenie planów pracy na rok 2014: Rady Miejskiej w Kaletach oraz komisji 

stałych. 

17. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności za 2013 rok. 

18. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2013 rok. 

19. Wyrażenie opinii nt. podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Wolne wnioski i informacje. 

22. Zakończenie sesji.  

 

Ad. 3. Rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”. 

 
Burmistrz K. Kandzia wraz z przewodniczącym pogratulowali oraz wręczyli nagrody dla Pań: 
Joanny Ocelok oraz Elżbiety Karmańskiej - laureatek konkursu pn. „Najpiękniejsze 

świąteczne iluminacje”. 

 

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

w Kaletach. 

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

XXXV sesji. Radna B. Kąkol zgłosiła wcześniej uwagę techniczną, która naniesiono. Więcej 

uwag nie zgłoszono.  

 

Ad. 5. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach za 

2013 rok. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej  

za 2013 rok (stanowi ono załącznik do protokołu).  

 

Ad. 6. Sprawozdanie burmistrza z działalności za 2013 rok.  

 
Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedstawił radnym  sprawozdanie z działalności za 

2013 rok w formie multimedialnej (stanowi  ono załącznik do niniejszego protokołu). 

Następnie radni zadawali pytania. 

Radna M. Wiatrek pytała o całościową kwotę wydatków na rekultywację parku w Jędrysku, 

radna J. Perz, czy teren przeznaczony pod rynek należy w całości do miasta, a radna  

M. Potempa, czy powstaną tam miejsca parkingowe – burmistrz odpowiedział, że tak. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz 

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go 

zaopiniowały. Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 308/XXXVI/2014 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz 

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 
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Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja 

oraz ul. Drozdka w Kaletach. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz, informując o kosztach zadania (80 tys. zł) oraz udziale  

w kosztach Miasta Kalety (50 tys. zł) oraz Starostwa Powiatowego (30 tys. zł). 

Następnie o opinię poproszeni zostali przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej. 

Komisje Budżetu i Finansów oraz Gospodarcza… wyraziły opinię pozytywną, przy tym 

wątpliwości budziły: brak ujęcia w budżecie ulicy Drozdka, dlaczego Miasto daje, tak wysoką 
kwotę skoro jest to zadanie powiatu. Podobne wątpliwości miały Komisje Rewizyjna  

i Oświaty… gdzie za przyjęciem projektu do realizacji opowiedziało się 4 radnych przy  

1 głosie wstrzymującym. 

Radna M. Wiatrek  zauważyła, że gmina wspiera zadania własne powiatu coraz większymi 

kwotami, co stanowi znaczne obciążenie budżetu Miasta Kalety.  

Wobec braku dalszych uwag przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 309/XXXVI/2014 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika przy  

ul. 1 Maja oraz ul. Drozdka w Kaletach 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 2014 rok. 

 
Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały szczegółowo przedstawiała na posiedzeniach 

wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej. 

Następnie o wyrażenie opinii poproszono kolejno przewodniczące komisji stałych. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów J. Perz przekazała, że komisja głosowała 

następującym stosunkiem głosów- 4 za, 1 przeciw, przy tym spytała o kwestię ichtioparku. 

Burmistrz odpowiedział, że ogłoszony został nabór w turystyce i powstał pomysł, by 

przekształcić staw na funkcje rekreacyjne, dodał, że wkład własny wyniósłby 72 tys. zł,  

a kwota dofinansowania z Unii to ok. 400 tys. zł, burmistrz dodał, że jest to kolejny krok po 

decyzji w sprawie przejęcia od KZCP stawów fabrycznych. We wniosku o pozyskanie 

środków ujęto postawienie solarów, wybrukowanie ścieżek, taras widokowy, wiaty, miejsce 

pod grilla, zakup wędek (chętni mogliby za opłatą łowić ryby). 

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej… B. Kąkol wyraziła swój sprzeciw wobec 

zablokowania środków na ten cel, pytała również dlaczego burmistrz nie zorganizuje 

podobnie jak w Zielonej czynów społecznych przy stawach w Kaletach, burmistrz 

odpowiedział, że o stawy dbają wędkarze i nie ma potrzeby organizowania takich czynów. 

Radna B. Kąkol stwierdziła również, że cieszy ja fakt zarezerwowania w budżecie środków 

na zakup wozu strażackiego dla OSP w Kaletach, przy tym dodała, że środki wolne były 

obiecane na budowę boiska przy szkole w  Miotku. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Klimek przekazał, że głosowano następującym 

stosunkiem głosów 4 za, 1 wstrzymujący i zgłosił następujące uwagi do projektu budżetu: 

konieczność wyszlamowania stawów, zamontowanie pompy do zasilania stawu w wodę oraz 

zadał pytanie czy wędkarze płacą za korzystanie ze stawów. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty I. Nowak poinformowała, że w głosowaniu 4 radnych się 
wstrzymało, 1 był za, zastanawiała się również nad kwestią użyczenia bądź dzierżawy dla 

wędkarzy oraz kto zarybiać będzie staw. 

Następnie radni zadawali pytania. Radna M. Wiatrek pytała na czym polega zmiana funkcji 

stawu, czy dalej będzie on przeznaczony dla wędkarzy, czy będzie on odszlamowany i czy 
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poprawi się jakość wody. Burmistrz odpowiedział, że wniosek dotyczy wyłącznie 

zagospodarowania otoczenia. Wywiązała się dyskusja w powyższym temacie, w wyniku 

której radna B. Kąkol zgłosiła wniosek formalny dotyczący wyłączenia zadania 

inwestycyjnego – budowa ichtioparku z projektu budżetu. 

Wobec czego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad powyższym.  

Wynik głosowania: za – 3, przeciw – 9, wstrzymało się – 1 (obecnych 13 radnych). 

W wyniku głosowania wniosek radnej B. Kąkol został odrzucony. 

 
Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 310/XXXVI/2014 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2014 rok została 

przyjęta większością głosów. 

Wynik głosowania: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 (obecnych 13 radnych). 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2014-2020. 

 
Skarbnik oświadczyła, iż zmiany WPF szczegółowo omawiała na posiedzeniach komisji 

stałych Rady Miejskiej. Następnie przewodniczący komisji stałych przedstawiły głosowania 

nad projektem, i tak: w komisji Budżetu i Finansów oraz Rewizyjnej 4 głosy były za,  

1 wstrzymujący, w Komisji Oświaty 1 głos za, 4 wstrzymujące, zaś Komisja Gospodarcza… 

opowiedziała się całościowo za przyjęciem projektu uchwały. 

Wobec braku pytań przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwała. 

Uchwała Nr 311/XXXVI/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2014-2020 została przyjęta większością głosów. 

Wynik głosowania: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 (obecnych 13 radnych). 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 

w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

 
Projekt uchwały omówiła kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Renata 

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

pytała czy pomocą objęte są również osoby starsze czy tylko dzieci, kierownik R. Czudaj 

odpowiedziała, że dzieci, a osoby starsze mogą być wspierane poza programem osłonowym – 

z ustawy o pomocy społecznej. Za sugestią radnej B. Kąkol naniesiono zmianę w treści 

uchwały zmieniając słowa „ustanowienia” (w nazwie uchwały) na „przyjęcia” i „uchwala”  

(w § 1) na „przyjmuje”.  

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

głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 312/XXXVI/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 

w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 
Projekt uchwały omówiła kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Renata 

Czudaj. Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały. Wobec powyższego 

przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
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Uchwała Nr 313/XXXVI/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin  

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 
Następnie o głos poprosiła radna M. Wiatrek, która uznała, że to dobry moment, aby 

zaapelować o wznowienie działalności stołówek szkolnych. Radna stwierdziła, że decyzja  

o zamknięciu stołówek była nietrafiona, coraz więcej dzieci jest niedożywionych i podkreśliła 

jak ważne jest dbanie o ich zdrowie. Radna prosiła, aby zastanowić się nad podjęciem 

uchwały o wznowieniu działalności stołówek, gdyż jakość pożywienia z cateringu nie 

dorówna temu przygotowanemu na miejscu. 

Do słów radnej odniósł się burmistrz informując, że rada tej kadencji nie podejmowała 

uchwały o likwidacji stołówek, dodał, że ceny posiłków dostarczanych przez firmę 
cateringową są przystępne, MOPS pokrywa ceny posiłków, na koniec podkreślił, że apel ten 

powinien być skierowany do dyrektor D. Mańczak. Mecenas potwierdził, że kwestia stołówek 

nie jest kompetencją Rady Miejskiej tylko dyrektorów szkół. 

Radna B. Kąkol stwierdziła, że likwidacji stołówek wiązała się z oszczędnościami w szkołach 

i poinformowała o wniosku Komisji Gospodarczej… dotyczącym wznowienia działalności 

stołówek i prosiła, aby to zrobić. Wywiązała się również dyskusja na temat cen posiłków w 

szkołach, skarbnik dodała, że stołówka w Miotku została nie dopuszczona do użytkowania 

przez Sanepid. Dyskusję zakończył burmistrz ponownie stwierdzając, że toczy się ona bez 

najważniejszej osoby czyli dyrektora szkoły. 

Przewodniczący E. Ptak ogłosił przerwę, po której prowadzenie obrad przekazał 

wieceprzewoniczącemu R. Sendlowi. 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go 

zaopiniowały. Wobec powyższego wiceprzewodniczący R. Sendel zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 313/XXXVI/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości została przyjęta 

jednogłośnie. 

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

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go 

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

zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 314/XXXVI/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 

2014 rok. 

 
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Klimek. 

Wobec braku pytań wiceprzewodniczący R. Sendel zarządził głosowanie nad uchwałą.        
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Uchwała Nr 316/XXXVI/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej  

na 2014 rok została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 16. Zatwierdzenie planów pracy na rok 2014: Rady Miejskiej w Kaletach oraz 

komisji stałych. 

 
Przewodniczące pozostałych komisji stałych Rady Miejskiej przekazały plany pracy komisji 

na 2014 rok, plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok został przekazany wszystkim radnym. 

 

Ad. 17. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności za 2013 rok. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Klimek przedstawił sprawozdanie  

z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok (stanowi ono załącznik do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 18. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2013 rok. 
 

Przewodniczące komisji stałych Rady Miejskiej złożyły przewodniczącemu E. Ptakowi 

sprawozdania z działalności komisji za 2013 rok.  

 

Ad. 19. Wyrażenie opinii nt. podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze. 
 

Głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak, który poinformował o piśmie 

przewodniczącego Rady Powiatu dotyczącym zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu 

w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze, w projekcie gmina Kalety 

została ujęta w okręgu nr 1 wraz z gminami Tworóg, Krupski Młyn i miasteczko Śl. następnie 

przewodniczący przedstawił kalkulację, którą przygotował (stanowi ona załącznik do 

nieniejszego protokołu) i prosił radnych o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego 

projektu uchwały. 

Radna B. Kąkol pytała dlaczego okręgi nr 5 i 6 nie są rozbite i dlaczego w uzasadnieniu nie 

ma podanej liczby mieszkańców. Radny J. Klimek zastanawiał się dlaczego nie połączono 

Miasteczka Śl. z Kaletami, albo Tworoga z Krupskim Młynem. Wywiązała się dyskusja i 

powstała obawa, że może zaistnieć sytuacja kiedy Miasto Kalety nie będzie miało żadnego 

radnego w powiecie, przewodniczący dodał, że dużo zależy również od pozycji na liście 

partyjnej.  

W wyniku dyskusji radni opowiedzieli się za rozbiciem okręgu nr 1 na 2 części (za 13 

radnych) i połączenie miast Kalety i Miasteczko Śl. w jeden okręg wyborczy. 

 

Ad. 20. Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad. 21. Wolne wnioski i informacje. 
 

Radny G. Krupa poprosił o udzielenie głosu mieszkańcom z ul. Kochanowskiego, którzy 

przybyli na obrady w związku ze sprawą podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Mieszkanka 

przedstawiła radnym problem związany z brakiem podłączenia do sieci kanalizacyjnej 

nowobudowanego domu, a co za tym idzie niemożności oddania budynku do użytku  

i możliwości zamieszkania prosząc, aby budowę tego odcinka kanalizacji ująć w projekcie 

budżetu na ten rok.  

Wiceprzewodniczący podziękował za przedstawienie problemu i przekazał głos radnym, 

którzy zgłaszali następujące sprawy: 
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Radna Blandyna Kąkol pytała o sprawę budynku przy ulicy Tarnogórskiej (burmistrz 

odpowiedział, że można go wydzierżawić), prosiła o interwencję w Zarządzie Dróg 

Powiatowych w sprawie za wysokiego krawężnika przy przejściu dla pieszych na ulicy  

1 Maja (przy szkole). Radna zgłosiła wniosek Komisji Gospodarczej… odnośnie 

przekazywania odpłatności od podopiecznych  na konto MOPS-u celem kontynuacji usług 

opiekuńczych, a także podziękowała za pojawienie się na przystankach rozkładów jazdy 

busów. Radna pytała o podjęcie uchwały w sprawie parku miejskiego i nadania mu nazwy. 

Radna Mirosława Potempa pytała, w którym miejscu zostanie zlokalizowany plac zabaw  

w Mokrusie, a także o sprawę związaną z zawieszeniem działalności świetlicy Port. Radna 

pytała również o sprawę odbioru gruzu z remontu (burmistrz odpowiedział, że gruz powstały 

z prac objętych pozwoleniem budowlanym należy wywieźć we własnym zakresie). 

Radna Maria Wiatrek zwróciła się z prośbą dotyczącą poprawy oświetlenia na ulicy Wojska 

Polskiego oraz na ulicy Okrzei przy skrzyżowaniu z Armii Krajowej. 

Radna Janina Perz zgłosiła awarię lampy ustawionej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza  

z Mickiewicza oraz pytając kto odpowiada za stan techniczny lamp zgłosiła, że lampa przy 

skrzyżowaniu ulic wolności i Rogowskiego jest przewrócona. 

Radny Grzegorz Krupa poruszył problem uczciwości mieszkańców przy składaniu 

deklaracji na wywóz śmieci. Przy tym radna B. Kąkol spytała czy przeprowadzane są jakieś 
kontrole z tym związane (burmistrz odpowiedział, że były w grudniu). Wywiązała się 
dyskusja w temacie, radna M. Potempa pytała czy kontrolowano przedsiębiorców i ponownie 

powrócono do kwestii wywozu odpadów z remontów. Wiceprzewodniczący zastanawiał się 
czy nie można by uzgodnić z operatora, aby na wniosek mieszkańców odbierali te odpady 

odpłatnie. 

Radny Robert Gryc ponownie prosił o wyrównanie dziury powstałej na ścieżce rowerowej 

do Kuczowa oraz o utwardzenie ulicy Kilińskiego. 

Radna Irena Nowak prosiła o poprawę nawierzchni ulicy Słowackiego (do prośby dołączył 

się wiceprzewodniczący R. Sendel). 

Radny Jan Klimek podziękował za wyrównanie nawierzchni ulicy Witosa oraz prosił  

o wyrównanie nawierzchni ulicy Brzozowej. 

 

Burmistrz zaprosił radnych na rozprawę administracyjną (dnia 6 lutego 2014 r. o godz. 16.00 

w MDK) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
inwestycji firmy Hemarpol. 

 

Ad. 22. Zakończenie sesji. 
 

Program sesji został wyczerpany wobec czego wiceprzewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 

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

19.40.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 

 

 

Ryszard Sendel 

 


