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Protokół nr XXXVII/2014 

  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 marca 2014 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 

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

Rady Miejskiej E. Ptak. Na wstępie powitał gości, radnego sejmiku wojewódzkiego Pana  

A. Sławika, laureatów Konkursu Wiedzy o Języku Polskim wraz z nauczycielami, burmistrza, 

zastępcę burmistrza, skarbnika oraz mecenasa.   

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 następujące zmiany do porządku obrad: 

- wykreślenie punktu 4. Wręczenie nagrody za zajęcie przez Miasto Kalety II V-ce Mistrza 

Bezpieczeństwa Informacji w RP za 2013 rok, za wprowadzeniem zmiany opowiedzieli się 
wszyscy radni (za: 14).  

- wprowadzenie w miejsce punktu 4. Prezentacji radnego sejmiku wojewódzkiego A. Sławika 

nt. projektu utworzenia Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 

roku w Radzionkowie, za wprowadzeniem zmiany opowiedzieli się wszyscy radni (za: 14).  

 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Wręczenie nagród laureatom Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. 

4. Prezentacja radnego sejmiku wojewódzkiego A. Sławika nt. projektu utworzenia 

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku  

w Radzionkowie. 

5. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

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

międzysesyjnym. 

7. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  

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

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

2023. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Kalety na 2014 rok.”  

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

2013 rok oraz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 

14. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok. 

15. Sprawozdania z działalności statutowej Świetlic Terapeutycznych za 2013 rok. 
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16. Prezentacja korzyści płynących dla przedsiębiorców z członkowstwa miasta  

w stowarzyszeniu Cittaslow. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie 

ścieków dla Gminy Kalety. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu 

zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii Rady Miejskiej w Kaletach 

dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie 

podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkól 

niepublicznych, przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 

22. Wyrażenie opinii nt. wniosku likwidatora KZCP o przejęcie nieruchomości lokalowej. 

23. Interpelacje i zapytania radnych. 

24. Wolne wnioski i informacje. 

25. Zakończenie sesji.  

 

Ad. 3. Wręczenie nagród laureatom Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. 

 
Burmistrz K. Kandzia wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej E. Ptakiem złożyli gratulacje 

oraz wręczyli nagrody dla  laureatów V Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Języku 

Polskim - Kamilowi Golis z Gimnazjum w Koszęcinie za zajęcie I miejsca oraz Milenie Krus 

z Gimnazjum w Kaletach za II miejsce. 

 

Ad. 4. Prezentacja radnego sejmiku wojewódzkiego A. Sławika nt. projektu utworzenia 

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku  

w Radzionkowie. 

 
Radny sejmiku wojewódzkiego Andrzej Sławik przedstawił radnym prezentację dotyczącą 
projektu utworzenia Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 

roku, przedmiotem którego jest przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego  

w Radzionkowie, umożliwiająca organizację ekspozycji upamiętniającej dzieje i losy 

deportowanych.  

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

 

Ad. 5. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej  

w Kaletach. 

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

XXXVI sesji. Uwag nie zgłoszono, wobec czego protokół został przyjęty.  

 

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).  
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Ad. 7. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 
Burmistrz Miasta K. Kandzia przedstawił radnym  sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym (stanowi  ono załącznik do niniejszego protokołu). 

Następnie radni zadawali pytania. 

Radna M. Wiatrek pytała, kto jest animatorem Orlika (odpowiedziano: A. Jeż  
i M. Prandzioch) oraz czy można poznać opinię biegłego w kwestii dotyczącej sprawy 

działalności firmy Hemarpol, mecenas odpowiedział, że dokument będzie dostępny do 

wglądu po przeprowadzeniu dowodu. 

Radna B. Kąkol pytała, o szczegóły spotkania w Górnośląskim Przedsiębiorstwie 

Wodociągów dotyczącego cen wody, burmistrz opowiedział o nowych zasadach wyznaczania 

opłaty za wodę min. o uzależnieniu ceny od długości umowę na dostarczanie wody. 

Radna J. Perz pytała o cenę wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci  

w pozostałych gminach przystępujących do wspólnego przetargu (burmistrz odpowiedział,  

że cena była taka sama) oraz o podjęcie działań w sprawie obniżek za odbiór śmieci dla 

rodzin wielodzietnych i osób niepełnosprawnych- mecenas uznał, że w tym zakresie mogą 
zostać wprowadzone programy pomocowe z pomocy społecznej. 

 

Ad. 8. 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. 

Komisje stałe wyraziły pozytywną opinię nt. projektu. 

Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 317/XXXVII/2014 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2014 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2014-2023. 

 
Skarbnik oświadczyła, iż zmiany WPF szczegółowo omawiała na posiedzeniach komisji 

stałych Rady Miejskiej. Komisje wyraziły pozytywną opinię nt projektu. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 318/XXXVII/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2014-2023 została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety”. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go 

zaopiniowały, przy tym przewodnicząca Komisji Gospodarczej… B. Kąkol poruszyła sprawę 
chipowania psów, wskazując, że rozwiązałoby to problem z odnajdywaniem właścicieli 

porzuconych psów, lecz musiałoby to zostać narzucone odgórnie. Burmistrz dopowiedział  

o wysokich kosztach umieszczenia psów w schroniskach, które są przepełnione i zgodził się  
z radną B. Kąkol, że chipowanie psów będzie miało sens gdy będzie odgórne. 

Wobec braku dalszych uwag przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
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Uchwała Nr 319/XXXVII/2014 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety” została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok”. 

 
Projekt uchwały omówiła E. Mikołajewska-Haiska pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień  
i problemów alkoholowych. Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały, przy 

tym radna B. Kąkol pytała, czy planuje się utworzyć świetlice socjoterapeutyczne – Pani  

E. Mikołajewska-Haiska wyraziła nadzieję, że tak. 

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak zarządził głosowanie 

nad uchwałą. 
Uchwała Nr 320/XXXVII/2014 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok” została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

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

Narkomanii w Gminie Kalety na 2014 rok.”  

 
Projekt uchwały omówiła E. Mikołajewska-Haiska pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień  
i problemów alkoholowych. Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały, przy 

tym za sugestią przewodniczącej Komisji Oświaty… I. Nowak, z treści projektu uchwały 

wykreślono nieaktualne zapisy dotyczące realizatorów: TS Zament, GCI. Przewodnicząca  

I. Nowak pytała również, gdzie w treści poprzedniej uchwały jest dopisek  o dodatkowym 

podmiocie - Miejskim Domu Kultury.  

W związku z faktem, iż powstała potrzeba dopisania w § 3 pkt 4. „Miejski Dom Kultury” 

przewodniczący powrócił do głosowania nad poprawioną wersją poprzedniej uchwały. 

Uchwała Nr 320/XXXVII/2014 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok” została przyjęta jednogłośnie. 

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

 
Następnie przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak zarządził głosowanie nad programem 

przeciwdziałania narkomanii. 

Uchwała Nr 321/XXXVII/2014 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Kalety na 2014 rok.” została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 13. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach 

za 2013 rok oraz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 

 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej R. Czudaj poinformowała,  

że sprawozdanie z działalności Ośrodka w 2013 roku radni otrzymali wraz z materiałami na 

sesję, jednocześnie prosiła o zadawanie ewentualnych pytań.  
Radna B. Kąkol pytała o dłużników alimentacyjnych, czy są karani więzieniem, kto ponosi 

kosztu pobytu w zakładzie zamkniętym oraz kto w tym czasie płaci alimenty. Kierownik  

MOPS-u odpowiedziała, że koszty więzienia pokrywa państwo, po 2 miesiącach od 

bezskutecznego działania wobec dłużnika alimentacyjnego matka może wystąpić o zapłatę 
alimentów wtedy świadczenie wypłaca MOPS. Pani R. Czudaj poruszyła też sprawę 
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wysokich kosztów związanych ze ściągalnością długów alimentacyjnych. Radna B. Kąkol 

spytała, czy przypadki odbywania kary więzienia zdarzają się również w Kaletach, 

odpowiedziano, że tak. 

 

Ad. 14. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok. 

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

które radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Radny J. Klimek pytał dlaczego płacimy za izby wytrzeźwień, Pani E. Mikołajewska-Haiska 

odpowiedziała, że w chwili obecnej wypowiedziano umowę zawartą z Izbą Wytrzeźwień w 

Bytomiu (obowiązuje trzy miesięczny okres wypowiedzenia), zaś w chwili braku takowej 

umowy obowiązki związane z powyższym przejmuje policja. Radna B. Kąkol poruszyła 

sprawę nazewnictwa związanego z dietami/wynagrodzeniami za udział w Gminnej Komisji 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku z zapisem w sprawozdaniu 

dotyczącym niepobrania wynagrodzenia za 6 posiedzeń. Radna stwierdziła, że postępowanie 

takie jest niezgodne z zapisem uchwały stanowiącym, że za każde posiedzenie Komisji 

przysługuje dieta. Mecenas zgodził się i zasugerował, że spotkanie takie powinno nazywać się 
spotkaniem roboczym - nie posiedzeniem komisji. 

Radny R. Sendel pytał o problem narkomanii w gminie. Pełnomocnik E. Mikołajewska-

Haiska odpowiedziała, że głównym celem działań Komisji jest uświadamianie dzieci  

i młodzieży, problem narkomanii istnieje, lecz jest sprawą policji. 

Radna B. Kąkol zastanawiała się, czy nie byłoby dobrze, aby zmniejszyć ilość punktów 

sprzedaży alkoholu celem utrudnienia dostępu do niego. Pełnomocnik burmistrza 

odpowiedziała, że osobiście nie uważa tego za problem (młodzież może kupować alkohol 

gdzie indziej) wskazując na kulturę spożywania alkoholu oraz profilaktykę skierowaną do 

dzieci i młodzieży. Wywiązała się dyskusja w powyższym temacie, burmistrz stwierdził,  

że każdy może złożyć projekt uchwały w takiej sprawie, radny J. Klimek sprzeciwił się takim 

działaniom, a radna Z. Jelonek odniosła się do sprzedaży dzieciom napojów 

wysokoenergetycznych. 

 

Ad. 15. Sprawozdania z działalności statutowej Świetlic Terapeutycznych za 2013 rok. 

 
Pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień i problemów alkoholowych prosiła o zadawanie pytań 

w związku z przedłożonym Radzie sprawozdaniem. 

Radna J. Perz pytała dlaczego świetlica środowiskowa Port nie ubiegała się o pozyskanie 

środków zewnętrznych– odpowiedziano, że spowodowane to było ograniczonymi środkami, 

które musiałyby być przeznaczone na wkład własny przy ubieganiu się o dofinansowanie.  

 

Ad. 16. Prezentacja korzyści płynących dla przedsiębiorców z członkowstwa miasta  

w stowarzyszeniu Cittaslow. 

 
Inspektor Urzędu Miejskiego J. Lubos przedstawił zebranym stopień przygotowań do 

przystąpienia do Cittaslow. Przedstawił również główne punkty współpracy na linii 

przedsiębiorcy - mieszkańcy oraz przedsiębiorcy – samorząd. Radni dyskutowali nad 

produktem regionalnym, który miałby reklamować miasto Kalety, proponowano żur  

z grzybami, rogaliki pieczone na święto św. Marcina, jagodzianki na koniec 

wiceprzewodniczący R. Sendel zaproponował, aby ogłosić konkurs w celu wyłonienie tego 

produktu. 
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Radny J. Klimek zaproponował, aby przygotować folder promujący miasto oraz pytał o punkt 

informacji turystycznej – burmistrz odpowiedział, że już funkcjonuje. 

 
Przewodniczący E. Ptak przekazał prowadzenie dalszej części obrad wiceprzewodniczącemu  

R. Sendlowi. 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie 

ścieków dla Gminy Kalety. 
 

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

pozytywnie go zaopiniowały. Wobec powyższego wiceprzewodniczący R. Sendel zarządził 

głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 322/XXXVII/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie 

ścieków dla Gminy Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu 

zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

 
Projekt uchwały przedstawił zastępca burmistrza.  

Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały, przy czym radna B. Kąkol pytała 

o dopłatę - w związku z ubiegłoroczną deklaracją jej likwidacji. Burmistrz odpowiedział, że 

dopłata została utrzymana, aby nie podwyższać mieszkańcom ceny za odbiór ścieków. Radna 

pytała również, czy wszyscy mieszkańcy mający taką możliwość podłączają się do 

kanalizacji, burmistrz stwierdził, że Kalety nie mają takiego problemu 

Wobec braku dalszych pytań i uwag wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zarządził 

głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 323/XXXVII/2014 w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu 

zbiorowego odprowadzenia ścieków została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz K. Kandzia. Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go 

zaopiniowały, przy tym radna B. Kąkol pytała o okres najmu lokalu, burmistrz odpowiedział, 

że bezterminowo z możliwością wypowiedzenia umowy.  

Wobec braku dalszych pytań wiceprzewodniczący Rady Miejskiej R. Sendel zarządził 

głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 324/XXXVII/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 

została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii Rady Miejskiej 

w Kaletach dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 

w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze. 

 
Projekt uchwały omówił przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak, który odniósł się do 

propozycji, która padła na poprzedniej sesji, aby przygotować opinię negatywną o projekcie 

uchwały Rady Powiatu sugerując połączenie w jeden okręg Kalet i Miasteczka Śl.  

(3 mandaty) oraz Tworoga i Krupskiego Młyna (2 mandaty), przytoczył również zapis 
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Kodeksu wyborczego, który stanowi, że okręg wyborczy nie może mieć mniej niż 3 radnych. 

W efekcie powyższego przewodniczący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu 

uchwały. 

Komisje Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Budżetu i Finansów oraz 

Rewizyjna zaopiniowały projekt pozytywnie, zaś Komisja Gospodarcza, Rynku Pracy, 

Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska głosowanie pozostawiła na sesję.  
Wobec powyższego wiceprzewodniczący R. Sendel zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 325/XXXVII/2014 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii Rady Miejskiej 

w Kaletach dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie 

podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkól 

niepublicznych, przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 

 
Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza D. Szewczyk, komisje stałe Rady Miejskiej 

pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec powyższego wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zarządzi głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 326/XXXVII/2014 w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkól 

niepublicznych, przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 22. Wyrażenie opinii nt. wniosku likwidatora KZCP o przejęcie nieruchomości 

lokalowej. 

 
Sprawę przejęcia mieszkania przy ul. Konopnickiej - od likwidatora KZCP, omówił burmistrz 

K. Kandzia. Następnie została otwarta dyskusja w powyższym temacie.  

Dyskutowano nad sytuacją związaną z udziałem we wspólnotach przy 1 mieszkaniu 

komunalnym, radny E. Drabik stwierdził, że przejmując teraz mieszkanie wpłyną następne 

podobne wnioski, radna I. Nowak pytała, czy to rodzina zagrożona eksmisją. Mecenas odparł, 

że problemem którym zajmują się radni nie jest pomoc danej rodzinie i nie można patrzeć na 

aspekt z punktu tylko jednego lokalu. Burmistrz dodał, że utworzona jest tam już wspólnota 

mieszkaniowa i przedstawił sytuację związaną z udziałem gminy we wspólnotach na Osiedlu 

Królów – gdzie również gmina jest właścicielem pojedynczych mieszkań (udział  

w kosztownych inwestycjach i remontach). Radna M. Potempa zaproponowała, aby  

w obecnej sytuacji poczekać, a radny J. Klimek stwierdził, że będzie to pomoc likwidatorowi,  

i w utrzymaniu wspólnoty, która się tam zawiązała. Radna B. Kąkol podziękowała za 

wyjaśnienia, przy czym wyraziła obawę, że i tak gmina będzie musiała przejąć mieszkania 

pozostałe po likwidacji KZCP.  

W wyniku dyskusji radni zaopiniowali negatywnie wniosek likwidatora. 

 

Ad. 23. Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad. 24. Wolne wnioski i informacje. 
 

Wiceprzewodniczący Rady miejskiej udzielił głosu Panu Józefowi Bregule, który wystąpił  

w imieniu przybyłych na sesję mieszkańców w sprawie bieżącej i planowanej działalności 

firmy HEMARPOL przedstawiając następujące pytania: 
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1) kto, kiedy i na czyj wniosek wprowadził zmiany w planie przestrzennego 

zagospodarowania miasta, który w tej formie istnieje w dniu dzisiejszym? 

2) czy poprzedni radni wiedzieli i czy były przekazywane informacje na ten temat decyzji 

Starosty Powiatowego dotyczących pozwoleń na transport, przetwarzanie dla firmy Hemarpol 

i przechowywanie substancji niebezpiecznych na terenie Kalet do 3 lat, dlaczego się milczy 

na ten temat? 

3) dlaczego wiceburmistrz zmienił postanowienie burmistrza Miasta Kalety z dnia 12, 

27.12.2012 r., jaka była podstawa prawna i czy została odwołane postanowienie burmistrza  

w tej samej sprawie?, 

oraz wnioskując o rozważenie możliwości: 

- powołania Komisji Rewizyjnej w celu przeprowadzenia kontroli przekształceń terenu  

w planie zagospodarowania przestrzennego, 

- przeprowadzenia referendum. 

W trakcie dyskusji, która się wywiązała radni poprzedniej kadencji odnieśli się do zarzutu 

zawartego w pytaniu drugim informując, że informacje takie nie były Radzie przekazywane 

oraz, że radni nie byli proszeni o zajmowanie opinii w podobnych sprawach. Wiele emocji ze 

strony mieszkańców budziła sprawa poruszona w pytaniu trzecim, radni mieli również okazję 
zapoznania się z treścią pisma – stwierdzono, że zastosowana w piśmie podwójna negacja 

potwierdza, że opinia pozytywna dotyczyła odpadów innych niż niebezpieczne, czyli 

bezpiecznych. Pan J. Breguła zarzucił również radnym i burmistrzowi brak reakcji na 

obrażanie instytucji Urzędu Miejskiego i uznania go przez firmę jako stronniczego. Był 

również zbulwersowany nie ujęciem w protokole (z XXVIII sesji w 2013 r.) wypowiedzi 

prezesa spółki co do „nie zatrudniania ludzi z Kalet tylko dlatego, że za dużo rzeczy znika 

zakładowi”, przy tym prosił radnych o poparcie tych słów, co potwierdził radny E. Drabik, 

zaś radna M. Wiatrek odpowiedziała, że stwierdzenie o kradzieżach odnosiło się do jej 

pytania odnośnie drutów kolczastych na ogrodzeniu firmy, podobnie stwierdził 

przewodniczący E. Ptak. J. Breguła zaapelował też do stowarzyszeń z terenu miasta 

zajmujących się ochroną środowiska, o włączenie się do sprawy oraz wyraził obawę,  
że decyzja dziś negatywna po wyborach będzie pozytywna oraz, że pieniądze mogą wszystko 

(o zaprotokołowanie czego prosił burmistrz K. Kandzia). W celu załagodzenia przebiegu 

wystąpienia burmistrz poprosił o udzielenie głosu Panu J. Błaszczykowi, który stwierdził, że 

mieszkańcy przybyli na sesją po to by rozwiązać problem, zaapelował aby nie mieć pretensji 

do tych, którzy wcześniej się cieszyli, że w Kaletach coś się działo, lecz nie dopuścić, aby na 

terenie inwestycyjnym, powstało coś czego nie chce społeczeństwo.  

 

Po zakończeniu dyskusji związanej z działalnością firmy Hemarpol, wiceprzewodniczący 

udzielił głosu mieszkańcowi Panu Janowi Siwiec, który prosił o remont ulicy Chopina,  

a następnie radni zgłaszali bieżące sprawy: 

 
Radna Blandyna Kąkol zwróciła uwagę na możliwość utworzenia Rady Seniorów celem 

skorzystania z doświadczenia osób starszych. Radna prosiła o ukończenie przeglądu dróg 

gminnych i ponownie powróciła do sprawy wymiany tablicy ogłoszeniowej w Zielonej, 

podłączenia mieszkańców ulicy Miłej i Zarachu do wodociągów miejskich, wykonania 

oświetlenia ul. Miłej i Miodowej, przesunięcia słupa oświetleniowego na ścieżce rowerowo-

pieszej w Miotku  oraz wykonania projektu chodnika w Miotku. Radna zgłosiła również fakt 

uszkodzenia rury spadowej na budynku Harcówki oraz pytała o rozbiórkę budynku przy ulicy 

Tarnogórskiej oraz wynajmowania lokalu komunalnego przy tej ulicy.  
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Radna Irena Nowak podziękowała za wiatę przystankową przy osiedlu 1 Maja oraz 

wykonanie elewacji świetlicy środowiskowej Przystań, przy tym prosiła o wyczyszczenie 

studzienek kanalizacyjnych na ulicy Bema przy skręcie w ulicę Reja. 

 
Radna Maria Wiatrek również podziękowała za wykonanie wiat przystankowych,  

ponownie zwróciła się z prośbą dotyczącą poprawy oświetlenia na ulicy Wojska Polskiego 

oraz na ulicy Okrzei przy skrzyżowaniu z Armii Krajowej. Pytała kiedy wykonane zostanie 

utwardzenie ulicy Chopina, a także przekazała prośbę mieszkańców o  utwardzenie ulicy 

Kosmonautów oraz odcinka ulicy Wojska Polskiego. Radna prosiła również burmistrza  

o konkretną deklarację, co do terminu remontu ulicy Chopina oraz przypomniała, że zgodnie 

z wcześniejszym zapewnieniem burmistrza wyrażonym na XXXIV sesji remont ulicy 

Chopina miał być wykonany z pieniędzy zaoszczędzonych w budżecie na zimowe utrzymanie 

dróg w sezonie 2013/2014. 

 
Radna Zuzanna Jelonek zwróciła się o zakup nowego telewizora dla dzieci i młodzieży  

w Klubie w Drutarni, o doposażenie placu zabaw w Drutarni i przycięcie drzew przy tym 

placu, które zagrażają bezpieczeństwu. Radna zwróciła się również o ustawienie ławeczki 

przy ścieżce rowerowo-pieszej do Drutarni. 

 

Radny Edward Drabik podziękował za wiatę przystankową przy Miejskim Domu Kultury, 

prosił również o zagrodzenie terenu placu zabaw w Drutarni. 

 

Radny Grzegorz Krupa pytał kiedy wypełnione zostaną ubytki w ścieżce rowerowo-pieszej 

do Kuczowa oraz stwierdził, że działania kontrolne związane z wywozem śmieci przyniosły 

skutki. 

Radny Zygmunt Mirowski powiadomił o pismach Komisji Gospodarczej… w sprawie 

kładki rowerowo-pieszej na rzece Małej Panwi w dzielnicy Truszczycy oraz przeglądu wałów 

przy rzece Małej Panwi (radny poinformował, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

wydała zgodę na nieodpłatne przycięcie i wyczyszczenie terenu przez chętnych do tego 

mieszkańców). Radny prosił również o ustawienie wiat przystankowych w Kuczowie (na 

żądanie), w Miotku na skrzyżowaniu i na ulicy Tarnogórskiej (na żądanie). 

 

Radna Janina Perz prosiła o wyrównanie ulicy Głowackiego, pytała czy miasto będzie 

partycypowało w kosztach utworzenia parkingu przy kościele w Jędrysku oraz podziękowała 

za wyłożenie kostką brukową miejsc przy ławkach ustawionych wzdłuż chodnika przy ulicy 

ks. Drozdka. 

Radny Jan Klimek ponownie prosił o przesunięcie przejścia dla pieszych w okolicy 

skrzyżowania ul. Mickiewicza i Sienkiewicza oraz odnowienie pozostałych przejść dla 

pieszych na terenie miasta. Radny prosił również o wyłożenie płytami odcinka drogi Witosa 

przy skrzyżowaniu z Mickiewicza, a także o wyrównanie nawierzchni ulicy Brzozowej  

i Placu Zjednoczenia oraz o ustawienie znaków D-42 i D-43 informujących o terenie 

zabudowanym przy wyjeździe z Kalet i wjeździe do Kuczowa. 

 
Radny Robert Gryc podziękował za wiatę przy Miejskim Domu Kultury, zwrócił się  
o interwencję w sprawie studzienek na ulicy Fabrycznej oraz ponownie prosił o utwardzenie 

ulicy Kilińskiego. 

 
Radna Mirosława Potempa zwróciła uwagę na stan dróg w dzielnicach Kuczów, Miotek, 

Zielona, Mokrus, a także prosiła o doświetlenie ulicy Paderewskiego przy nieruchomości nr 
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58. Radna pytała również o datę przewidzianą na czyn społeczny w Zielonej (odpowiedziano 

29.04.2014).   

 

Wiceprzewodniczący Ryszard Sendel prosił o wykonanie oświetlenia przy boksach 

wydzielonych na składowanie odpadów na osiedlu 1 Maja oraz wyremontowanie kładki pod 

nasypem kolejowym. 

 

Radny Zygfryd Peła podziękował za budowę parkingu przy ulicy Spokojnej oraz za 

planowany remont ulicy Słowackiego. 

 

Ad. 25. Zakończenie sesji. 
 

Program sesji został wyczerpany wobec czego wiceprzewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 

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

21.10.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

 

 

 

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 

 

 

Ryszard Sendel 

 


