
 1 

Protokół XLV/2010 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 5 października 2010 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach Maria Wiatrek o godzinie 16.00 otworzyła XLV 

sesję Rady Miejskiej. 

Powitała radnych, burmistrza Józefa Kalinowskiego, sekretarza miasta Marcina Parysa, radcę 
prawnego Michała Pawełczyka, skarbnika Renatę Sosnica, kierownika Posterunku Policji  

w Kaletach asp. Tomasza Olczyka oraz mieszkańców miasta. 

Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec 

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

podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
Przewodnicząca zwróciła się do obecnych z pytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do porządku 

obrad.  

Radna B. Kąkol zwróciła się z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad pkt 9 (podjęcie 

uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru budowy kompleksu boisk sportowych w ramach 

programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Kaletach Miotku), twierdząc, że na tym etapie uchwała 

niczego nie wnosi, gdyż nie idą za nią żadne środki finansowe. Stwierdziła również, że zgodnie 

z pismem Urzędu Marszałkowskiego deklarację o zamiarze budowy kompleksu boisk należało 

przesłać do 30 września br. i gmina taką deklarację przesłała więc tym bardziej uchwała taka 

jest zbędna. Dodała, że radni bardziej będą się cieszyć z uchwały przeznaczającej środki na tę 
inwestycję w budżecie. 

Sekretarz wyjaśnił, że po konsultacji z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego merytorycznie 

odpowiedzialnym za budowę „orlików” w woj. śląskim dowiedział się, że aby miasto mogło  

w przyszłym roku realizować taką inwestycję niezbędne jest podjęcie uchwały intencyjnej. 

Dodał również, że Urząd Miejski w Kaletach w terminie do 30 września br. przesłał 

przedmiotowy projekt uchwały do Urzędu Marszałkowskiego. Zwrócił się również do radnej 

Kąkol z pytaniem, czy zależy jej aby przy szkole w Miotku zostało wybudowane boisko 

wielofunkcyjne. 

Radna B. Kąkol stwierdziła, że w chwili obecnej najbardziej zależy jej na remoncie budynku 

szkoły. Pytała, czy inwestycja ta została złożona jako propozycja do budżetu miasta Kalety na 

2011 rok.  

Sekretarz stwierdził, że w chwili obecnej do 15 listopada br. budżet jest w fazie projektowania, 

jeżeli w dniu dzisiejszym projekt uchwały uzyska poparcie rady środki takie zostaną 
zaplanowane na przyszły rok. 

Radny A. Mazur wyraził swoją opinię, stwierdził, że podejmując powyższa uchwałę nie 

podejmuje się ostatecznej decyzji w tej kwestii. Jest to uchwała intencyjna, która umożliwi 

przyszłej radzie działanie w tym zakresie.   

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnej B. Kąkol.  

 

Wynik głosowania: za – 0, przeciw – 15, wstrzymało się – 0.  

 

Obecnych 15 radnych. 

 

Wniosek został odrzucony. 

 

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Sendel poinformował, że komisja ukończyła 

kontrolę doraźną w związku ze skargą mieszkańców ul. Wąskiej na działalność burmistrza.  

Przewodnicząca Maria Wiatrek poinformowała, że w oparciu o protokół Komisji Rewizyjnej  

przygotowała stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
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Wobec powyższego przewodnicząca zarządziła głosowanie nad propozycją wprowadzenia do 

porządku obrad (po punkcie 16 punktu pn. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Miasta). 

 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

 

Obecnych 15 radnych. 

 

Propozycja została przyjęta. 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  

5. Sprawozdanie przewodniczącej z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Przedstawienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za okres 9 miesięcy  

2010 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2010 rok. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru budowy kompleksu boisk sportowych 

w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w Kaletach Miotku.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie Planu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Kalety na lata 2010 - 2032. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania  

i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny  

i wskazanie organów do tego uprawnionych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatków od nieruchomości i zwolnień 
o tego podatku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach 

z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych 

Rady Miejskiej w Kaletach. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta. 

17. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 r. (dyskusja 

nad wykonaniem budżetu). 

18. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2010 r. placówek oświatowych w rozbiciu 

na poszczególne placówki (przedszkola, szkoły, gimnazja). 

19. Informacje o przeprowadzonych kontrolach przestrzegania zasad obrotu napojami 

alkoholowymi na terenie gminy Kalety. 

20. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

21. Sprawozdanie Komisji Stałych Rady z pracy w minionej kadencji. 

22. Wolne wnioski i informacje. 

23. Interpelacje i zapytania radnych.  

24. Zakończenie sesji.  

  

Ad 3. Przyjęcie uwag do protokołu XLIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
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Przewodnicząca poinformowała, że protokół XLIV sesji radni otrzymali zgodnie ze statutem 

miasta wraz z materiałami na XLV sesję Rady Miejskiej w Kaletach (7 dni przed sesją). 
Następnie poinformowała, że radna B. Kąkol zgłosiła kilka uwag technicznych do protokołu, 

które zostały naniesione. Następnie zwróciła się do radnych czy ktoś zgłasza uwagi do 

protokołu. Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego protokół XLIV sesji Rady Miejskiej  

w Kaletach został przyjęty.  

 
Następnie przewodnicząca w związku z obecnością na sesji Kierownika Posterunku Policji w 

Kaletach zwróciła się z propozycją zmiany porządku obrad. Zaproponowała, aby 

dotychczasowy punkt 6 porządku obrad został przeniesiony w miejsce punktu 4. 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad propozycją.  
 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

 

Obecnych 15 radnych. 

 

Propozycja została przyjęta. 

 

Ad. 4. Przedstawienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za okres 9 miesięcy 

2010 r. 

 
Kierownik Posterunku Policji w Kaletach aspirant Tomasz Olczyk przedstawił obecnym 

informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za okres 9 miesięcy 2010 

roku. Podkreślił, że funkcję kierownika prowadzi od ok. miesiąca więc przedstawione 

informacje są wynikiem pracy jego poprzednika.  

Poinformował, że obecnie na posterunku policji pracuje 9 policjantów, jeden etat w dalszym 

ciągu pozostaje wolny. W okresie sprawozdawczym były 94 sprawy dochodzeniowe, 32 

przestępstwa (m. in. włamania do sklepów), wystawiono ok. 270 mandatów porządkowych. 

Poinformował, że generalnie policjanci przeprowadzają swoje działania nocą, dlatego może się 
wydawać, że policja nic nie robi, gdyż w ciągu dnia jest mało widoczna. Zapowiedział, że 

policjanci z Kalet w razie konieczności będą częściej dokonywać zatrzymań osób podejrzanych 

o przestępstwo bez oczekiwania na postanowienie prokuratury. Procedura taka zdecydowanie 

usprawni działania dochodzeniowe. 

Następnie radni zadawali pytania kierownikowi Posterunku Policji w Kaletach. 

Radny B. Walczak pytał, czy Posterunek Policji w Kaletach jest w stanie zorganizować lekcję 
pokazową z udziałem psa tropiącego dla uczniów kaletańskich szkół na temat szkodliwości 

narkotyków. 

Radny R. Müller wyszedł z sali obrad, obecnych 14 radnych. 

T. Olczyk wyjaśnił, że na cały Powiat Tarnogórski jest tylko jeden pies tropiący, jednak 

zapewnił, że dołoży starań, aby taką lekcję zorganizować. Odniósł się do sprawy narkomanii 

wśród kaletańskiej młodzieży stwierdził, że problem jest dość poważny, uważa, że należy 

stwarzać jak najwięcej alternatyw spędzania wolnego czasu.   

Radny L. Galios pytał, czy 9 osób, o których mówił kierownik to obsada Posterunku Policji w 

Kaletach, czy także Miasteczka Śląskiego. 

T. Olczyk poinformował, że jest to obsada tylko posterunku w Kaletach, jednak ten skład 

osobowy nie pozwala na obsadzenie 24 h dyżurów, dlatego też podejmowane są wspólne 

dyżury z posterunkiem z Miasteczka Śląskiego. 

Radna B. Kąkol zwróciła uwagę, na problem parkujących pojazdów na ścieżce rowerowej z 

Miotka do Mokrusa.  

T. Olczyk poinformował, że policjanci podejmują działania w tej sprawie, wykonywana jest 

dokumentacja fotograficzna nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. Względem tych 

kierowców wszczęte zostaną postępowania, jednak procedura ta jest długotrwała. 

Radny A. Mazur zwrócił uwagę, że tego typu zdarzenia mają miejsce również na chodniku w 

centrum miasta przy ul. 1 Maja.  
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Radny J. Klimek stwierdził, że jeżeli nie ma zakazu postoju samochód można zaparkować  
zostawiając 1,5 m szerokości wolnej dla pieszego. Zwrócił uwagę na sprawę przeładowanych 

samochodów wywożących na zlecenie Lasów Państwowych drewno z lasu. Podkreślił, że 

samochody te uszkadzają nawierzchnię oraz instalacje znajdujące się pod ziemią.  
T. Olczyk poinformował, że sprawę zgłosi odpowiednim służbom, gdyż PP w Kaletach nie 

dysponuje odpowiednimi środkami do ścigania tego typu wykroczeń. 
Radna B. Kąkol poprosiła o interwencję w sprawie łamania zakazu poruszania się po ul. 

Paderewskiego samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 8 t. 

T. Olczyk poinformował, że zbada tę sprawę, jednak jego zdaniem oznakowanie zostało źle 

usytuowane. Najprawdopodobniej brakuje informacji o objeździe dla tych pojazdów.  

Radna I. Nowak pytała, o numer telefonu na Posterunek Policji w Kaletach, gdyż dawny numer 

(3577104) nie działa. T. Olczyk poinformował, że obecnie jest to numer (32) 393 52 05.    

 

Ad. 5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 
Burmistrz Miasta Kalety Józef Kalinowski przedstawił radnym sprawozdanie z działalności  

w okresie międzysesyjnym. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6. Sprawozdanie przewodniczącej z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w okresie 

międzysesyjnym. 

 
- 1 września br. radni na zaproszenie dyrektorów szkół z terenu miasta brali udział w 

rozpoczęciu roku szkolnego 2010/2011 oraz w mszach św. 

- 13 września br. wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe na dwa miesiące przed 

końcem kadencji. Oświadczenia przesłano do Urzędu Skarbowego. 

- 15 września br. na zaproszenie Kaletańskiego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów 

przewodnicząca M. Wiatrek brała udział w obchodach dnia Seniora. 

- 17 września br. przewodnicząca M. Wiatrek brała udział w szkoleniu w ramach Śląskiego 

Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, tematem szkolenia było: „Rola 

przewodniczącego rady w związku z zakończenie obecnej kadencji i rozpoczęciem nowej”.  

- 24 – 25 września br. 9 osobowa grupa radnych na zaproszenie starosty Pavla Smolki, na 

własny koszt, przebywała w Vitkovie. 

- 28 września br. przewodnicząca M. Wiatrek spotkała się z H. Sawczakiem, właścicielem 

firmy SAWMED, która wzniosła na terenie przy ul. Gwoździa w Kaletach budynek stacji 

pogotowia ratunkowego.  

- Do 30 września br. radni zgłaszali swoje propozycje do budżetu miasta Kalety na 2011 rok. 

-  2 października br. na zaproszenie Kaletańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich 

Twoja Szansa przewodnicząca M. Wiatrek wraz z radną I. Nowak brały udział w 

uroczystościach związanych z V rocznicą działalności stowarzyszenia. 

- 4 października br. radni z Komisji Budżetu i Finansów wizytowali budynek stacji pogotowia 

ratunkowego w Kaletach przy ul. Gwoździa.  

-  Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kaletach badała zasadność skargi na działalność 
Burmistrza Miasta Kalety złożoną przez mieszkańców ul. Wąskiej. 

- przewodnicząca M. Wiatrek poinformowała, że w kolejnym numerze Biuletynu 

Informacyjnego Miasta Kalety opublikowany zostanie artykuł jej autorstwa na temat 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach. 

- przewodnicząca M. Wiatrek brała udział w pogrzebie księdza Stanisława Chwila 

budowniczego kościoła pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Drutarni.   

- Radna B. Kąkol poinformowała, że brała udział w odbiorze ścieżki rowerowej z Miotka do 

Mokrusa. Złożyła również na piśmie uwagi na temat budowy tej ścieżki.  

Przewodnicząca zwróciła się również do radcy prawnego z pytaniem, czy radnemu który 

wychodzi w trakcie sesji, spóźnia się na posiedzenia Rady Miejskiej oraz komisji stałych rady, 

wychodzi wcześniej z posiedzeń komisji, przysługuje dieta?  
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Radca prawny M. Pawełczyk wyjaśnił, że o tym czy radnemu przysługuje dieta, czy też nie 

decyduje przewodnicząca rady. Należy, jednak każdy przypadek analizować odrębnie.  

 
Ogłoszono 10 min przerwy. 

 
Radny R. Müller przybył na sesję obecnych 15 radnych. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2010 rok.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Ryszard Parys przedstawił projekt uchwały 

przygotowany przez burmistrza, a następnie zwrócił się do skarbnika z prośbą o omówienie 

projektu uchwały. Skarbnik szczegółowo omówiła radzie wszystkie zmiany w budżecie miasta 

Kalety na 2010 rok wprowadzane przedmiotowym projektem uchwały. Uchwała między 

innymi zwiększa plan dochodów budżetowych o kwotę 816.826,00 zł, zmniejsza plan 

dochodów budżetowych o kwotę 207.422,00 zł, zwiększa plan wydatków budżetowych o 

kwotę 624.404,00 zł,  zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 15.000,00 zł, 

wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingu i chodnika przy ul. Gwoździa 

kwota 111.000,00 zł. 

Aktualna wersja projektu uchwały omawiana była jedynie podczas posiedzenie Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Przewodnicząca komisji Irena Nowak 

poinformowała, że pomimo iż skarbnik szczegółowo ją omówiła na posiedzeniu komisji 

członkowie nie wydali opinii na temat projektu uchwały pozostawiając jego rozpatrzenie 

podczas sesji. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Ryszard Parys zwrócił się do radnych czy 

zgłaszają pytania do projektu uchwały.  

Radna B. Kąkol zwróciła się do burmistrza o przedstawienie źródła finansowania nowego 

zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu i chodnika przy ul. Gwoździa.  

Burmistrz poinformował, że gmina niedawno otrzymała środki finansowe w wysokości 

488.000 zł ze sprzedaży nieruchomości przez KZCP oraz KPPD. W najbliższym czasie 

sprzedane zostanie mieszkanie za 41.600,00 zł, a także planowana jest sprzedaż działki na 

której został wzniesiony budynek stacji pogotowia ratunkowego.     

Radna stwierdziła, że jej zdaniem środki, które gmina otrzymała od KZCP i KPPD już dawno 

zostały rozdysponowane. Dodała również, że w budżecie brakuje środków na wyrównanie 

wynagrodzeń dla nauczycieli kaletańskich szkół.  

Burmistrz odpowiadając zauważył, że wartość działki przeznaczonej do sprzedaży znacznie 

przewyższa koszt zaplanowanych inwestycji.  

Radna B. Kąkol wyraziła obawę, czy uda się sprzedać nieruchomość, na której stanął budynek 

pogotowia. Jej zdaniem należy podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze 

sprzedaży tej nieruchomości i wszcząć procedurę przetargową.   
Radca Prawny Michał Pawełczyk przypomniał, że gdy rada podejmowała uchwałę o 

dzierżawie działki zastosowany został mechanizm pozwalający sprzedać dzierżawcy 

nieruchomość w trybie bezprzetargowym pod warunkiem, że zostanie wzniesiona budowla. 

Jego zdaniem zamiar sprzedaży nie musi w tej sytuacji być podawany do publicznej 

wiadomości w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.  

Radny R. Müller poprosił p. skarbnik o komentarz do pisma, które radni od niej otrzymali. 

Skarbnik wyjaśniła, że gmina ma duże zadłużenie w związku z mniejszymi niż zakładano 

wpływami z podatku dochodowego oraz z koniecznością wypłacenia wyrównań wynagrodzeń 
dla nauczycieli, których nie planowano w tegorocznym budżecie. Biorąc to wszystko pod 

uwagę postanowiła wystosować pismo do radnych mówiące o braku możliwości realizacji 

kolejnych inwestycji. 

Radny K. Lebek pytał, czy rada podejmując omawianą uchwałę powiększy dziurę budżetową o 

kwotę realizacji tej inwestycji. 

Skarbnik odpowiedziała twierdząco. 
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Radny J. Klimek zwrócił również uwagę, że w budżecie Miejskiego Domu Kultury brakuje 

środków rzędu 70.000 zł.  

Radna B. Kąkol zwróciła się z wnioskiem formalnym o wykreślenie z projektu uchwały 

inwestycji pn. Budowa parkingu i chodnika przy ul. Gwoździa.  

Radny R. Müller zaproponował, aby dopiero po zbyciu działki na której wzniesionych został 

budynek stacji pogotowia ratunkowego wykonać chodnik oraz parking przy ul. Gwoździa.  

Burmistrz wyjaśnił, że w grudniu ani styczniu żaden wykonawca nie będzie chciał budować 
chodnika, zaś w budynku stacji pogotowia ratunkowego będą również znajdować się gabinety 

lekarskie i chciałby zapewnić mieszkańcom bezpieczną drogę.  
Podkreślił również, że chciałby tę inwestycję zakończyć jeszcze przed końcem kadencji.  

Wiceprzewodniczący Ryszard Parys zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym radnej B. 

Kąkol.  

 
Wynik głosowania: za – 4, przeciw – 10, wstrzymało się – 1. 

 

Obecnych 15 radnych. 

 

Wniosek został odrzucony. 

 

Następnie w związku z brakiem innych pytań ze strony radnych, wiceprzewodniczący Ryszard 

Parys zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała nr 321/XLV/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Kalety na 2010 rok została 

przyjęta.  

 

Wynik głosowania: za – 11, przeciw – 1, wstrzymało się – 3. 

 

Obecnych 15 radnych. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach R. Parys przedstawił projekt uchwały, a 

następnie udzielił głosu burmistrzowi. 

Burmistrz poinformował, że jest to nieruchomość w okolicy ul. Ks. Drozdka, która posłuży 

jako droga dojazdowa do 3 działek. Wcześniej miasto wykupiło nieruchomość stanowiącą 
połowę drogi dojazdowej od pana Lisieckiego po 4 zł za m

2
. W tym czasie radna B. Kąkol 

wnioskowała, aby wykupić całą drogę. Obecny właściciel zaproponował miastu drugą część 
drogi nieodpłatnie.  

Radna B. Kąkol stwierdziła, że była przeciwna wykupowi drogi, gdyż nie było jej w planie 

zagospodarowania przestrzennego i obecnie najprawdopodobniej również jej nie ma, gdyż była 

by o tym informacja w uzasadnieniu. Pytała o przeznaczenie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego przejmowanego terenu.  

Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej nie jest w stanie przedstawić przeznaczenia 

terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wie zaś za to że ta droga 

posłuży mieszkańcom jako dojazd do posesji.  

Wiceprzewodniczący R. Parys zwrócił uwagę, że na mapie załączonej do projektu uchwały są 
błędy w nazewnictwie ulic.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Sendel poinformował, że podczas posiedzenia komisji 

członkowie wnioskowali o to, aby do projektów uchwał o nabyciu lub zbycia nieruchomości 

załączane były mapy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kalety. 

Radna B. Kąkol stwierdziła, że muszą być to mapy ewidencyjne.  

Radny A. Mazur zwrócił uwagę, że generalnie w mapach ewidencyjnych znajduje się wiele 

więcej błędów, co potwierdził geodeta powiatowy.  

Radna B. Kąkol dodała, że z informacji które posiada, gmina nie przekazywała uchwał o 

nadaniu nazwie ulic w mieście Kalety do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. 
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Burmistrz zauważył, że urząd dysponuje mapami ewidencyjnymi pochodzącymi z Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lublińcu. 

Radny L. Galios stwierdził, że pracownik urzędu, który przygotowywał uchwałę powinien 

takie błędy korygować. 
Przewodniczący komisji Budżetu i Finansów A. Mazur poinformował, że członkowie 

wnioskowali o przejęcie tych nieruchomości oraz o nadanie nazwy ulicy Ks. Krawczyka.  

Radny K. Jelonek zwrócił się z prośbą o aktualizacje mapy oraz o podjęcie uchwały.     

Wiceprzewodniczący R. Parys zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała nr 322/XLV/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została 

przyjęta jednogłośnie.  

 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

Obecnych 15 radnych. 

  

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru budowy kompleksu boisk 

sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Kaletach Miotku.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zamiaru budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - 

Orlik 2012 w Kaletach Miotku, a następnie zwrócił się do radnych, czy zgłaszają uwagi do 

projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono.   

Wiceprzewodniczący R. Parys zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała nr 323/XLV/2010 w sprawie wyrażenia zamiaru budowy kompleksu boisk 

sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Kaletach Miotku, została przyjęta 

jednogłośnie.  

 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

Obecnych 15 radnych. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Kalety na lata 2010 - 2032. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Ryszard Parys przedstawił projekt uchwały 

oraz udzielił głosu pracownikowi Urzędu Miejskiego odpowiedzialnemu za ochronę 
środowiska.  

Pani E. Czeluśniak zwróciła się do radnych z prośbą o wprowadzenie do projektu uchwał 

zmiany technicznej – wykreślenie zdania pierwszego w punkcie 4.2 regulaminu. Zmiana 

została wprowadzona. 

Radny K. Jelonek pytał, czy gmina ma środki w budżecie na utylizację azbestu.  

Pani E. Czeluśniak poinformowała, że środki są zabezpieczone w budżecie miasta w dziale 

ochrona środowiska, jednak przypadków w których nastąpi dofinansowanie na terenie Kalet 

będzie niewiele.  

W związku z brakiem innych pytań wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 324/XLV/2010 w sprawie planu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Kalety na lata 2010 – 2032, została przyjęta.  

 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 

 

Obecnych 14 radnych. 
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Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania i 

rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny i 

wskazanie organów do tego uprawnionych. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Ryszard Parys przedstawił projekt uchwały, a 

następnie poprosił przewodniczących komisji stałych rady o przedstawienie opinii na jego 

temat. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów poinformowali, że 

członkowie jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali projektu uchwały w zaproponowanej 

formie. Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności 

i Ochrony Środowiska poinformował, że komisja nie wypracowała opinii na temat projektu 

uchwały.  

Wobec braku uwag ze strony radnych wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 325/XLV/2010 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania i 

rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny i wskazanie 

organów do tego uprawnionych została przyjęta jednogłośnie.  

 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

Obecnych 15 radnych.   

 

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
 

Wiceprzewodniczący R. Parys przedstawił projekt uchwały, a następnie poprosił radcę 
prawnego Urzędu Miejskiego w Kaletach o omówienie projektu. 

Radca prawny M. Pawełczyk wyjaśnił, że konieczność podjęcia uchwały wynika z przepisów 

prawa. Bez tej uchwały gmina nie będzie mogła przyjąć programu współpracy Miasta Kalety z 

organizacjami pozarządowymi.   

Następnie przewodniczący wszystkich komisji stałych rady poinformowali, że członkowie 

podczas posiedzenia komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach R. Parys zwrócił się z pytaniem do obecnych, 

czy zgłaszają uwagi do projektu uchwały.  

Mieszkanka Kalet A. Matlik pytała, czy projekt uchwały został skonsultowany z organizacjami 

pozarządowymi. 

Radca prawny M. Pawełczyk wyjaśnił, że to właśnie omawiana uchwała będzie określała 

zasady konsultowania aktów prawnych z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

Wiceprzewodniczący Ryszard Parys przytoczył zapis projektu uchwały mówiący o formach 

konsultacji z organizacjami.  

Następnie w związku z brakiem innych uwag zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 326/XLV/2010 w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji została przyjęta jednogłośnie.  

 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

Obecnych 15 radnych.   
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Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatków od nieruchomości i 

zwolnień o tego podatku. 
 

Wiceprzewodniczący Ryszard Parys przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości stawek 

podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.  

Następnie przewodniczący wszystkich komisji stałych rady poinformowali, że w czasie 

posiedzeń komisji wszyscy radni wydali pozytywną opinię w przedmiocie projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach R. Parys zwrócił się z pytaniem do radnych, 

czy zgłaszają jakieś uwagi do projektu uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

W związku z powyższym wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 327/XLV/2010 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości  

i zwolnień od tego podatku, została przyjęta jednogłośnie.   

 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

 

Obecnych 15 radnych. 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do 

przewodniczących komisji stałych rady z prośbą o przedstawienie opinii komisji na temat 

projektu uchwały. Przewodniczący wszystkich komisji stałych rady poinformowali, że 

członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli się za zaproponowanymi stawkami opłaty 

targowej oraz pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w zaproponowanej formie.  

Wobec powyższego wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 328/XLV/2010 w sprawie opłaty targowej, została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

 

Obecnych 15 radnych. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIII/2008 Rady Miejskiej w 

Kaletach z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet 

radnych Rady Miejskiej w Kaletach. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach R. Parys odczytał projekt uchwały, a 

następnie poprosił przewodniczącą Rady Miejskiej w Kaletach M. Wiatrek o zreferowanie 

projektu uchwały. 

M. Wiatrek wyjaśniła, że przygotowała dwie zmiany w uchwale o dietach dla radnych. 

Pierwsza zmiana dotyczy wprowadzenia zapisu mówiącego o ograniczeniu wysokości diety, o 

którym mowa w art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym. Aktualnie przepis ten dotyczy 

wysokości diety przewodniczącej. Druga zaś dotyczy zapisu mówiącego o wypłacaniu diety 

radnemu za udział w posiedzeniu komisji, której jest członkiem, gdyż zdarzyła się sytuacja, że 

radny uczestniczył w posiedzeniu komisji, której nie był członkiem i powstał problem czy w 

takim przypadku wypłacić dietę.   
Radny A. Mazur stwierdził, że zasadą zawsze było nie dublowanie w uchwałach zapisów 

ustawy, dlatego jego zdaniem pierwsza zmiana jest zbędna.  

Radna B. Kąkol stwierdziła, że jej zdaniem powyższe zmiany podyktowane zostały 

zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Radca prawny wyjaśnił, że nie to było główną przesłanką przygotowania tego projektu 

uchwały, w wyjaśnieniach do RIO nie podzielił zdania kontrolujących. Główną przyczyną 
przygotowania projektu uchwały była chęć doprecyzowania pewnych zapisów, aby uchwała 

stała się bardziej czytelna.  
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Radny K. Jelonek odniósł się do drugiej zmiany wyjaśnił, że to on był tym radnym, który wziął 
udział w posiedzeniu komisji, której nie był członkiem. Jego zdaniem proponowany zapis 

uniemożliwi mu czynny udział w posiedzeniu komisji w przypadku gdy z ważnych przyczyn 

losowych nie będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniu komisji której jest członkiem. 

Podkreślił, że jest członkiem tylko jednej komisji. 

Przewodnicząca M. Wiatrek poinformowała, że była za tym, aby wypłacić radnemu dietę i 

została ona wypłacona, jednak boi się, że w przyszłości może w tej kwestii dojść do nadużyć i 
nie chce zostawiać uchwał, które można na różny sposób interpretować. Przewodnicząca 

zwróciła uwagę, że w poprzedniej kadencji też była członkiem tylko jednej komisji. 

Burmistrz dodał, że gdy w jednej z kadencji pełnił funkcję radnego nie został powołany do ani 

jednej komisji stałej.   

Radna B. Kąkol zwróciła się z wnioskiem o zawarcie w projekcie uchwały możliwości 

uczestniczenia w posiedzeniu komisji stałej nie będąc jej członkiem z ważnych przyczyn 

losowych. 

Radny A. Mazur zwrócił się z wnioskiem formalnym o wykreślenie drugiej zmiany z projektu 

uchwały.  [2) w §1 pkt. 3 lit b. dodaje się zdanie: Dieta z tytułu udziału w posiedzeniu komisji 

przysługuje jedynie członkowi danej komisji].  

Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym radnego A. Mazura.  

 

Wynik głosowania: za – 10, przeciw – 1, wstrzymało się – 4.  

 

Obecnych 15 radnych. 

 

Wniosek został przyjęty. Wykreślono pkt 2 z projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 329/XLV/2010 zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIII/2008 Rady Miejskiej  

w Kaletach z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet 

radnych Rady Miejskiej w Kaletach, została przyjęta. 

 

Wynik głosowania: za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.  

 

Obecnych 15 radnych. 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

Miasta. 
 

Wiceprzewodniczący R. Parys odczytał projekt uchwały oraz zwrócił się do przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej R. Sendla z prośbą o przedstawienie protokołu komisji z kontroli doraźnej 

w związku ze skargą na działalność burmistrza mieszkańców ul. Wąskiej (protokół stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu). Następnie przewodnicząca Maria Wiatrek poinformowała, 

że w oparciu o protokół Komisji Rewizyjnej przygotowała projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem.  

Radna B. Kąkol poprosiła o przedstawienie podstawy prawnej §14 na który to powołuje się 
Komisja Rewizyjna w swoim protokole.  

Radca prawny wyjaśnił, że chodzi o §14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Dodał, że w tej sprawie był przesłuchiwany przez prokuraturę i pierwszym 

pytaniem było to czy ul. Wąska jest drogą publiczną. Radca prawny jeszcze raz podkreślił, że 

ul. Wąska nie jest drogą publiczną jest dojazdem do posesji, który jest własnością gminy. Zaś 
dojazd ten zachowuje wszelkie parametry związane z szerokością. 
Radna B. Kąkol przypomniała, że wnioskowała o ujawnienie w planie zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Kalety wszystkich ulic. Jeżeli zaś ulica nie jest uwzględniona w planie 

musi zostać ustanowiona służebność przejazdu. 
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Radny R. Sendel wyjaśnił, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ul. 

Wąska funkcjonuje jako dojazd do działek.  

Wobec braku innych pytań ze strony radnych wiceprzewodniczący Ryszard Parys zarządził 

głosowanie nad uchwałą.   
Uchwała Nr 330/XLV/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta, 

została przyjęta. Skargę uznano za bezzasadną.  
 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.  

 

Obecnych 15 radnych. 

 

Radny K. Jelonek wyszedł z sali obrad obecnych 14 radnych.  

 

Ad. 17. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 r. 

(dyskusja nad wykonaniem budżetu). 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach Maria Wiatrek poinformowała, że sprawozdanie 

burmistrza z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku, każdy z radnych otrzymał w 

ustawowym czasie. Następnie odczytała Uchwałę Nr 4100/III/106/2010 III Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie pozytywnej opinii o 

przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kalety informacji o przebiegu wykonania budżetu za I 

półrocze 2010 roku.   

Następnie przewodnicząca otwarła dyskusje nad sprawozdaniem. 

Radna B. Kąkol pytała dlaczego są takie niskie dochody za dzierżawę wodociągu? O zbyt niski 

niż zaplanowany poziom sprzedaży mienia? Stwierdziła również, że zbyt duże środki 

finansowe wydatkowane zostały na organizację Dni Kalet.  

Burmistrz odniósł się do poziomu sprzedaży mienia stwierdził, że 26% wykonania na półrocze 

wcale nie oznacza, że na koniec roku nie będzie to 100%. Jego zdaniem nie musi być to 

realizowane równomiernie. Dodał, że w niektórych zadaniach realizacja przekroczyła 70%.  

W sprawie wydatków na organizację dni Kalet burmistrz zwrócił uwagę, że w imprezie 

uczestniczy kilka tysięcy osób.  

Skarbnik odniosła się do niskich dochodów z dzierżawy wodociągu wyjaśniła, że dzierżawca 

firma Prim była w ciężkiej sytuacji finansowej. W chwili obecnej środki już spływają i do 

końca roku braki zostaną zrównoważone. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Irena Nowak poinformowała, że podczas posiedzenia 

komisji członkowie szczegółowo omówili sprawozdanie i zaniepokoił ich fakt braku środków 

finansowych w budżecie Miejskiego Domu Kultury w Kaletach. 

Obecny na sesji dyrektor MDK Marian Lisiecki przedstawił radnym trudną sytuację finansową 
placówki. Stwierdził, że do końca roku zabraknie ok. 70.000 zł na statutową działalność Domu 

Kultury. Szczególnie braknie środków na zakup opału. Zwrócił uwagę, że od 2004 roku budżet 

placówki wzrasta o symboliczne kwoty, zaś ceny towarów i usług znacząco wzrosły. W tym 

okresie Miejski Dom Kultury uruchomił wiele sekcji promujących miasto Kalety. Przyczyną 
słabej kondycji finansowej jest również mniejsze niż zakładano wpływy od sponsorów na 

organizację występu zespołu Śląsk w ramach Festiwalu Kultury Powiatu Tarnogórskiego.  

W związku z brakiem najemcy mieszkania oraz dzierżawcy lokalu użytkowego mieszczącego 

się w MDK, mniejsze są wpływy za wykorzystaną energię elektryczną. W bieżącym roku 

MDK musiał również wykonać nieprzewidziany remont łazienek na parterze budynku. 

Niezbędne również będzie w przyszłych latach wykonanie modernizacji instalacji centralnego 

ogrzewania.  

Radna B. Kąkol pytała, czy budynek jest w wieczystym użytkowaniu Miejskiego Domu 

Kultury w Kaletach.  

Dyrektor M. Lisiecki poinformował, że ma z Urzędem Miejskim podpisaną umowę użyczenia.  

Radca Prawny M. Pawełczyk wyjaśnił, że Urząd sam posiada budynek MDK w wieczystym 

użytkowaniu i nie może dyrektorowi przekazać czegoś czego sam nie posiada.  
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Radna B. Kąkol stwierdziła, że należy w tym przypadku wystąpić z wnioskiem 

komunalizacyjnym. Pytała również o działalność sekcji hodowców gołębi pocztowych. Jej 

zdaniem ze sprawozdania nie wynika, że działają w ramach Miejskiego Domu Kultury. 

Dyrektor M. Lisiecki stwierdził, że tę sprawę notorycznie od 5 lat wyjaśnia radnej. Podkreślił, 
że nic więcej w tej sprawie nie ma do dodania.  

Radny A. Mazur zaapelował o równoważenie wydatkowanych środków, o przewidywanie 

wzrostu kosztów utrzymania, a także ograniczanie wszelkich zbędnych wydatków.  

Radny R. Parys wyraził swoje zadowolenie z tak szerokiej działalności Miejskiego Domu 

Kultury, jednak uważa, że należałoby ją dostosować do realiów budżetowych.  

Radny R. Müller zwrócił uwagę na to, że cała działalność realizowana w Miejskim Domu 

Kultury odbywa się z myślą o mieszkańcach Kalet. 

Radny L. Galios pytał, czy wszystkie drzwi i okna zostały wymienione w MDK oraz na co 

zostały przeznaczone lokale użytkowe i wolne mieszkania w budynku MDK. 

M. Lisiecki poinformował, że nie wszystkie okna i drzwi zostały wymienione. Jeżeli zaś chodzi 

o wolne pomieszczenia poinformował, że w lokalu po restauracji Kasyno utworzona została 

strzelnica oraz pomieszczenie w którym kaletański MOPS wydaje żywność. Jeżeli zaś chodzi o 

jedno wolne mieszkanie zostało przeznaczone na siedzibę grupy plastycznej Inspiracje. 

Wszystkie przetargi na dzierżawę lokalu użytkowego zakończyły się niepowodzeniem. 

Radny J. Klimek zaapelował do skarbnika, aby budżet MDK w Kaletach został na przyszłość 
realnie ustalony. 

Skarbnik odniosła się do wypowiedzi radnego J. Klimka stwierdziła, że wszyscy mają swoje 

oczekiwania wydatkowe, jednak należy je zrównoważyć z dochodami. Dodała również, że 

ostatecznie o budżecie miasta Kalety, a co za tym idzie jednostek kultury decydują radni. 

 

Ad. 18.  Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2010 r. placówek oświatowych w 

rozbiciu na poszczególne placówki (przedszkola, szkoły, gimnazja). 
 

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjngo Placówek Oświatowych w Kaletach 

Dorota Mańczak przedstawiła radnym sprawozdanie, które stanowiło załącznik części opisowej 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kalety za I półrocze 2010 roku.  

Następnie przewodnicząca przedstawiła pismo dyrektora ZEAPO o brakach finansowych na 

oświatę.  
Radny A. Mazur pytał o kwoty wydatkowane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych. Pytał co z tych środków jest realizowane i czy szkoły muszą taki fundusz tworzyć.  
D. Mańczak wyjaśniła, że ze środków ZFŚS są udzielane pożyczki pracownikom, wypłacane 

„wczasy pod gruszą”, zapomogi losowe itp. Dodała, że zakładanie takiego funduszu jest 

obowiązkowe powyżej 20 pracowników, a w przypadku oświaty gwarantuje to Karta 

Nauczyciela. Zwróciła również radnym uwagę na fakt, że w kolejnym roku szkolnym będzie o 

38 uczniów mniej niż w obecnym, zaś koszty utrzymania najprawdopodobniej wzrosną.  
Radny B. Walczak zaapelował, aby nauczyciele przez swoje związki pomogli samorządom 

odzyskać choć część środków, które w związku z obietnicą rządu musiały wypłacić jako 

wyrównanie wynagrodzeń. 
Radny L. Galios pytał o zasady funkcjonowania boiska Orlik 2012 przy PSP nr 1.  

D. Mańczak wyjaśniła, że boisko w godzinach dopołudniowych będzie wykorzystywane na 

potrzeby szkoły podstawowej oraz gimnazjum, zaś popołudniu ma być czynne do godz. 22.00 i 

będzie przydzielony administrator.  

Radna B. Kąkol pytała, czy braki w wynagrodzeniach rzędu ponad 400.000,00 zł nie są 
spowodowane zbyt dużą ilością nauczycieli pracujących w kaletańskich szkołach, co skutkuje 

mniejsza ilością godzin oraz niższymi wynagrodzeniami.  

Dyrektor D. Mańczak wyjaśniła, że w kaletańskich placówkach oświatowych jest realizowana 

polityka minimalizowania godzin nadliczbowych dla nauczycieli. Nie są wypłacane środki za 

zastępstwa, nauczyciele realizują je społecznie. Jeżeli zaś chodzi o liczbę godzin to każdy 

nauczyciel ma pensjum dydaktyczne w wysokości 18 godzin. Dodała, że kilku nauczycieli 

udało się zatrudnić w ramach robót publicznych finansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy.   
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Burmistrz wyjaśnił, że przez 8 lat prowadzona była polityka minimalizacji kosztów. Bardziej 

opłacalne było zatrudnienie nauczyciela stażysty niż przydzielenie godzin nadliczbowych 

nauczycielowi z dłuższym stażem pracy. Stwierdził również, że obiecane przez rząd 

wyrównania wynagrodzenia działają demoralizująco, gdyż nauczyciel który nie realizował 

godzin nadliczbowych otrzyma wyrównanie do wysokości wynagrodzenia nauczyciela, który 

realizował godziny nadliczbowe.     

 

Ad. 19. Informacje o przeprowadzonych kontrolach przestrzegania zasad obrotu 

napojami alkoholowymi na terenie gminy Kalety. 
 
Pełnomocnik burmistrz ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Marcin Parys 

poinformował, że komisja przeprowadza kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami 

alkoholowymi w razie sygnałów o sprzedaży alkoholu osobom nieletnim lub nietrzeźwym. 

Przez ostatnich 8 lat działalności nie zdarzyło się, aby Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych musiała interweniować w tego typu sprawach. Przyczyną takiej 

sytuacji może być fakt, iż ludzie incydenty takie zgłaszają bezpośrednio policji. Dodał również, 
że działania podejmowane przez komisję skierowane są głownie na profilaktykę, w związku z 

tym organizowane są szkolenia dla sprzedawców. W ostatnim szkoleniu wzięło udział 

kilkunastu przedsiębiorców.  

Radna B. Kąkol pytała ile w sumie zezwoleń wydano na sprzedaż alkoholu w mieście Kalety? 

M. Parys poinformował, że wydanych jest ok. 40 zwolnień. 
Radna pytała dlaczego tylko kilkunastu przedsiębiorców wzięło udział w szkoleniu? 

M. Parys wyjaśnił, że Komisja zachęca przedsiębiorców do brania udziału w takich 

szkoleniach, jednak obecność nie jest obowiązkowa. 

 

Ad. 20. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

 
Przewodnicząca Maria Wiatrek poinformowała, że wszystkie oświadczenia majątkowe radnych 

zarówno te za rok 2009 oraz na zakończenie kadencji 2006 – 2010 zostały złożone przez 

radnych w ustawowym terminie tj. odpowiednio do 30 kwietnia 2010 r. oraz do 13 

października br. Wyjaśniła, że podczas weryfikacji oświadczeń zdarzały się niewielkie 

techniczne poprawki. Wszystkie oświadczenia zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w 

Tarnowskich Górach. 

 

Ad. 21 Sprawozdanie Komisji Stałych Rady z pracy w minionej kadencji. 

 
Przewodnicząca Maria Wiatrek poinformowała, że przed sesją zwróciła się pisemnie do 

przewodniczących komisji stałych rady o sporządzenie sprawozdania z działalności w minionej 

kadencji, dlatego poprosiła o złożenie ich do protokołu. Dodała, że zostaną one opublikowane 

w najbliższym numerze Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety. 

 

Ad. 22. Wolne wnioski i informacje. 

 
Przewodnicząca Maria Wiatrek przedstawiła pisma, które w okresie międzysesyjnym wpłynęły 

do biura rady i odpowiedzi, które zostały z niego wysłane. Spis pism stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.  

Następnie radni zgłaszali bieżące sprawy: 

- radny J. Klimek zaapelował o wycięcie drzewa na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza w Jędrysku, 

które wrasta w asfalt oraz o zasypanie dziur w drogach nieutwardzonych, które łączą się z ul. 

Sienkiewicza. 

Burmistrz poinformowała, że za ok. 1,5 miesiąca drzewo zostanie usunięte.  

- radna B. Kąkol wnioskowała o przedstawienie na kolejnej sesji protokołu pokontrolnego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie 

Miejskim w Kaletach oraz Miejskim Domu Kultury w Kaletach. 
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- radny A. Kurc prosił o sukcesywne łatanie dziur w drogach gminnych o nawierzchni 

asfaltowej w szczególności na ul. Powstańców Śląskich. 

- radna I. Nowak prosiła o udrożnienie kratek ściekowych wzdłuż ul. 1 Maja w Kaletach, gdyż 
podczas obfitych deszczów na jezdni tworzą się kałuże. Radna pytała również o właściciela 

parkingu naprzeciw Miejskiego Domu Kultury w Kaletach, gdyż notorycznie jest on 

blokowany przez auta cięzarowe.  

Burmistrz wyjaśnił, że ¼ parkingu należy do firmy Eurolift. Zaapelował do radnych  

o cierpliwość, gdyż firma planuje zorganizowanie własnego parkingu. 

- radny R. Parys zwrócił się z prośbą o poprawę nawierzchni ul. Jana oraz o wymalowanie 

przejazdu dla rowerów na nowo powstałej ścieżce rowerowej do Mokrusa na wysokości ul. 

Jana. 

- przewodnicząca M. Wiatrek prosiła o zasypanie dziur na ul. Spokojnej. 

- radny B. Walczak zwrócił się z prośbą o przeniesienie pojemników na śmieci z końca ul. 

Mickiewicza w Jędrysku, gdyż pomimo prac porządkowych pracowników interwencyjnych w 

dalszym ciągu wokół pojemników znajdują się wiele śmieci.  

 

Ad 23. Interpelacje, zapytania radnych. 

 
Radna B. Kąkol złożyła interpelację, pytając w niej, czy burmistrz wystąpił do Ministra 

Infrastruktury z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności 

decyzji stwierdzającej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 

położonej w Kaletach na rzecz Kaletańskich Zakładów Celulozowo – Papierniczych w 

Kaletach w części dotyczącej nieruchomości zajętych pod drogi gminne.  

Złożyła również zapytanie o przeznaczenie drzew, które zostały wycięte podczas przebudowy 

skrzyżowania drogi Wojewódzkiej nr 908 (ul. Tarnogórska) z drogą powiatową nr 08693 (ul. 

Paderewskiego) w Miotku.  

A także wniosek o odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. 

Tarnogórskiej i 30 lecia w Miotku w związku z błędami w operacie szacunkowym.   

Radny K. Jelonek przekazał na ręce przewodniczącej interpelację dotyczącą terminu 

rozpoczęcia procedury związanej z wnioskiem do WFOŚiGW o dofinansowanie budowy 

kanalizacji sanitarnej w Drutarni oraz czy w budżecie na 2011 r. znajdą się środki na 

projekt kanalizacji deszczowej w Drutarni.  

 

Ad. 24. Zakończenie sesji.   
Program sesji został wyczerpany. Przewodnicząca ogłosiła zakończenie XLV sesji Rady 

Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 22.15.  

Przypuszczalny termin kolejnej sesji: 26 października 2010 r. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 
Sesję prowadziła:         Protokołował: 

 

Maria Wiatrek         Marek Parys 


