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Protokół XLVI/2010 
sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 26 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 XLVI 
sesję Rady Miejskiej. 
Powitała radnych, burmistrza Józefa Kalinowskiego, sekretarza miasta Marcina Parysa, radcę 
prawnego Michała Pawełczyka, skarbnika Renatę Sosnica oraz mieszkańca 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 M. Wiatrek zaproponowała zmianę programu sesji. Poinformowała, że obecna 
sesja będzie się składała z dwóch części. Duga część sesji będzie częścią uroczystą poświęconą 
XX-leciu działalności Samorządu Terytorialnego i odbędzie się 29 października br.  
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zmianą porządku obrad. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  
 
Obecnych 15 radnych. 
 
Zmiana została przyjęta. 
Radna B. Kąkol nie brała udziału w głosowaniu.  
 
Do obecnego programu sesji po punkcie 12 dopisanych zostało 5 punktów (pkt 13. Samorząd 
podstawą demokracji w Polsce - poseł Wojciech Szarama; pkt 14. Rola Samorządu 
Terytorialnego w społeczności lokalnej – sekretarz Miasta Kalety Marcin Parys; pkt 15. 
Osiągnięcia w pracy samorządu lokalnego – burmistrz Miasta Kalety Józef Kalinowski; pkt 16. 
Rozstrzygnięcie konkursów; pkt. 17. Wręczenie pamiątkowych medali). 
 
Radna B. Kąkol pytała dlaczego w porządku obrad nie ma punktu omówienie protokołu 
pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli Urzędu Miejskiego w Kaletach, 
choć na poprzedniej sesji wnioskowała w tej sprawie.  
Przewodnicząca wyjaśniła, że nie otrzymała tego typu materiałów, dlatego też nie było 
możliwości wprowadzenia takiego punktu do porządku obrad. Przewodnicząca wyjaśniła, że 
burmistrzowi przekazano wnioski z XLV sesji Rady Miejskiej zgłoszone do protokołu z sesji. 
Ponieważ nie otrzymała protokołu pokontrolnego z RIO w momencie przygotowywania 
materiałów do XLVI sesji dlatego nie było możliwości wprowadzenia tego punktu do porządku 
obrad. Równocześnie przewodnicząca dodała, że takich materiałów nie była w stanie 
samodzielnie przygotować, gdyż nie ma takiej mocy sprawczej. 
Zdaniem radnej B. Kąkol rada nie zostanie poinformowana o wynikach kontroli Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kaletach, gdyż są one niekorzystne. Stwierdziła również, że 
obowiązkiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaletach jest zapoznawanie się z 
protokołami pokontrolnymi instytucji kontrolujących działalność organu wykonawczego. 
Radna ponowiła wniosek o omówienie protokołu pokontrolnego RIO na sesji. Odczytała 
również §12 pkt. 1 statutu Miasta Kalety mówiący o odpowiedzialności przewodniczącej za 
przygotowanie materiałów na sesję.  
Przewodnicząca poinformowała, że zna statut Miasta Kalety i zgodnie z nim każdy radny ma 
prawo składać wnioski do burmistrza na piśmie i zostają one przekazane adresatowi. 
Przypomniała, że na poprzedniej sesji odczytała pismo Prezesa RIO, który poinformował, że 
wystąpienie pokontrolne zostanie udostępniony na podmiotowej stronie BIP. Jeżeli zaś chodzi 
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o §12 pkt. 1 statutu Miasta Kalety przewodnicząca stwierdziła, że na dzisiejszą sesję 
przygotowała materiały, które otrzymała, zaś Regionalna Izba Obrachunkowa nie przekazała 
protokołu do wiadomości Radzie Miejskiej w Kaletach. 
Radca Prawny stwierdził, że porządek obrad jest domeną przewodniczącej. Dodał, że rada 
posiada inicjatywę uchwałodawczą i w żadnej innej gminie nie spotkał się z praktyką 
analizowania protokołu z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Stwierdził, jednak że nie 
bardzo może sobie wyobrazić przebieg takiego punktu obrad, aby Komisja Rewizyjna 
przeprowadzała debatę na temat wyników kontroli tak profesjonalnego organu kontrolującego 
jakim jest RIO.   
  
Przyjęty porządek obrad: 
 
Część I  
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XLV 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2010 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów 

zajętych pod garaże i terminie jego płatności.  
9. Informacja na temat polityki mieszkaniowej w mieście. 
10. Informacja burmistrza na temat pozyskiwania środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych na inwestycje i remonty. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Interpelacje i zapytania radnych.  

 
Część II 

 
13. Samorząd podstawą demokracji w Polsce - poseł Wojciech Szarama. 
14. Rola Samorządu Terytorialnego w społeczności lokalnej – sekretarz Miasta Kalety 

Marcin Parys. 
15. Osiągnięcia w pracy samorządu lokalnego – burmistrz Miasta Kalety Józef Kalinowski  
16. Rozstrzygnięcie konkursów.  
17. Wręczenie pamiątkowych medali. 
18. Zakończenie sesji.  
  

Ad 3. Przyjęcie uwag do protokołu XLV sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że protokół XLV 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 uwagi do pkt 2 oraz pkt 8 protokołu, 
które zostały naniesione – przewodnicząca odczytała wprowadzone zmiany. M. Wiatrek 
odniosła się do sposobu zgłoszenia tych uwag przez radną. Zaapelowała, aby radni kierowali 
uwagi do protokołu w formie pisemnej. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad 
powyższymi zmianami.  
  
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.  
 
Obecnych 15 radnych. 
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Zmiany zostały przyjęte. 
 
Następnie przewodnicząca poinformowała, że kolejną uwagę złożył radny K. Jelonek, a 
dotyczyła ona braku informacji w poprzednim protokole na temat złożonej przez radnego 
interpelacji w sprawie 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. Przewodnicząca odczytała 
interpelację złożoną przez radnego, po czym zarządziła głosowanie nad powyższą zmianę.  
  
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.  
 
Obecnych 15 radnych. 
 
Zmiana została przyjęta. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
Ad. 4. 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. 
Radna B. Kąkol pytała o stanowisko starosty zajęte w sprawie ul. Wąskiej oraz czego dotyczył 
błąd w akcie notarialnym KZCP. 
Burmistrz poinformował, że starosta wystosował pismo, w którym prosił o pomoc podczas 
negocjacji z mieszkańcami. Urząd Miejski wystąpił z propozycją organizacji takich negocjacji, 
jednak żadna ze stron nie wyraziła chęci uczestniczenie w nich. Jeżeli zaś chodzi o błąd w 
akcie notarialnym burmistrz wyjaśnił, że dotyczył on błędnego numeru księgi wieczystej. 
 
Ad. 5. Sprawozdanie przewodniczącej z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w okresie 
międzysesyjnym. 
 
Przewodnicząca M. Wiatrek poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięć p. Konrada Kupilasa 
byłego Naczelnika Miasta Kalety oraz radnego Rady Miejskiej w Kaletach.  
- Przewodnicząca Rady Maria Wiatrek, radna Irena Nowak oraz radny Jan Klimek brali udział 
w spotkaniu z nauczycielami kaletańskich szkół z okazji dnia Edukacji Narodowej.  
- 16 października br. przewodnicząca na zaproszenie Prezesa Fundacji na rzecz dzieci 
Miasteczko Śląskie brała udział w Tarnowskich Górach w konferencji na temat wpływu 
zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci w aglomeracjach przemysłowych.  
- Przewodnicząca w okresie międzysesyjnym prowadziła cotygodniowe dyżury w Urzędzie 
Miejskim w Kaletach. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach M. Wiatrek w imieniu wszystkich radnych 
podziękowała burmistrzowi oraz dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej Marcinowi 
Walczakowi za album „CHWILE NA SZKLANYCH KLISZACH ZAPISANE FOTOGRAFIE ZE 
ZBIORÓW RODZINY KOLANÓW” oraz książkę „TWÓRCZOŚĆ GRUPY PLASTYCZNEJ 
INSPIRACJE”. 
 
W związku z obecnością na sesji pracownika Urzędu Miejskiego w Kaletach odpowiedzialnego 
za gospodarkę lokalami mieszkalnymi, przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku 
obrad. Obecny pkt. 9 Informacja na temat polityki mieszkaniowej w mieście, przenieść w 
miejsce punktu 7 porządku obrad.  
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zmianą. 
 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.  
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Obecnych 15 radnych. 
 
Zmiana została przyjęta. 
 
Ad. 6. Informacja na temat polityki mieszkaniowej w mieście. 
 
Pracownik Urzędu Miejskiego w Kaletach Marian Lisiecki przedstawił radnym informację na 
temat polityki mieszkaniowej w mieście w kadencji 2006-2010. Stanowi ona załącznik do 
niniejszego protokołu.  
Radny L. Galios pytał o długość listy oczekujących na przydzielenie mieszkania oraz o 
przeznaczenie budynku, który gmina przejęła od tartaku.  
M. Lisiecki wyjaśnił, że obecnie listy takiej nie ma, funkcjonowała ona w przeszłości. Komisja 
przyznająca mieszkania podczas jednego z posiedzeń jednogłośnie podjęła decyzję o likwidacji 
takiej listy. Obecnie, jeżeli komisja dysponuje lokalem mieszkalnym rozpatruje wszystkie 
dotychczas złożone wnioski nie patrząc na kolejność zgłoszeń. 
Burmistrz odniósł się do sprawy przejętego budynku, przypomniał, że w momencie 
dysponowania przez gminę prawem własności do budynku zgłosiła się firma zainteresowana 
jego wykupem. Po sporządzeniu operatu szacunkowego i ogłoszeniu przetargu nie wpłynęła 
żadna oferta. Burmistrz omówił również radnym procedurę zbywania mieszkań zakładowych 
ze zniżką.   
Radna B. Kąkol pytała, czy na osiedlu królów zostały utworzone wspólnoty mieszkaniowe? ile 
jest lokali socjalnych i ile z nich jest wolnych? Ile jest złożonych wniosków o przydzielenie 
lokali mieszkalnych? oraz w jakiej wysokości wypłacane są dodatki mieszkaniowe i jakie 
środki na ten cel zabezpieczono w budżecie? 
M. Lisiecki wyjaśnił, że na osiedlu królów zostało utworzonych 12 wspólnot mieszkaniowych. 
Wniosków o przydzielenie mieszkań jest ok. 30 z czego 10 kwalifikuje się na pozytywne 
rozpatrzenie. Jeżeli chodzi o lokale socjalne na terenie gminy Kalety jest ich 7 i wszystkie są 
zasiedlone. 
Burmistrz odniósł się do pytania o dodatki mieszkaniowe. Wyjaśnił, że gmina posiada 
specjalny program, na podstawie którego dokonuje się obliczeń wysokości takiego dodatku. 
Dodał również, że z roku na rok coraz mniejszej liczbie osób przysługuje prawo do uzyskania 
tego dodatku, decyduje o tym dochód na jednego członka rodziny.   
Skarbnik wyjaśniła, że w budżecie zabezpieczono kwotę ok. 200.000 zł na dodatki 
mieszkaniowe, które wypłacane są raz na pół roku.    
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2010 rok.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej przekazała prowadzenie sesji wiceprzewodniczącem rady. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Ryszard Parys przedstawił projekt uchwały 
przygotowany przez burmistrza, a następnie zwrócił się do skarbnika z prośbą o jego 
omówienie. Skarbnik szczegółowo przedstawiła radzie wszystkie zmiany w budżecie miasta 
Kalety na 2010 rok wprowadzane przedmiotową uchwałą. Stwierdziła również, że w głównej 
mierze jest to uchwała porządkująca, która równoważy dochody budżetowe oraz zmniejsza 
wydatki w przedszkolach.  
Następnie wiceprzewodniczący zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetu  
i Finansów z prośbą o przedstawienie opinii komisji na temat projektu uchwały. 
Przewodniczący A. Mazur poinformował, że jednoznaczna opinia na temat projektu uchwały 
nie została wypracowana podczas posiedzenie komisji. Ostateczną decyzję podejmie każdy 
radny podczas głosowania.  
Wiceprzewodniczący R. Parys zwrócił się do radnych z pytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do 
projektu uchwały.  
Radna B. Kąkol pytała dlaczego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym nie zostały 
wprowadzone zadania inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej  
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w Drutarni oraz kompleksu boisk sportowych w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012 w 
Miotku. Jej zdaniem władze zapominają o najważniejszych potrzebach innych dzielnic miasta.  
Skarbnik wyjaśniła obecnym zasady konstruowania budżetu dla jednostek samorządu 
terytorialnego. Zapewniła również, że stara się w każdym z budżetów przedstawiać realne 
dochody oraz wydatki gminy. 
Radna B. Kąkol zwróciła się do sekretarza z pytaniem, kiedy będzie realizowana inwestycja 
budowy kanalizacji sanitarnej w Drutarni oraz obiecany „orlik” w Miotku.  
Sekretarz zwrócił uwagę, że również w projekcie budżetu na 2009 rok nie było środków na 
budowę „orlika” w centrum miasta, a obecnie inwestycja jest finalizowana. Dodał, że aby 
zrównoważyć budżet należy szukać dodatkowych dochodów. Podkreślił, że wkład własny do 
tej inwestycji nie jest aż tak duży, trudniej będzie zgromadzić wkład własny na kanalizację w 
Drutarni. Poinformował, że w pierwszej kolejności  będzie realizowana budowa kanalizacji 
sanitarnej w części wschodniej miasta Kalety za torami PKP.  
Wiceprzewodniczący zwrócił uwagę, aby koncentrować się nad projektem uchwały oraz 
zmianami, które ten projekt niesie.  
Radny R. Sendel zwrócił uwagę, że p. skarbnik przed chwilą omówiła dokładnie to samo, co 
podczas posiedzeń komisji stałych rady.  
Przewodnicząca zwróciła się z wnioskiem formalnym o zakończenie dyskusji nad 
inwestycjami, których nie ma w projekcie uchwały i przystąpieniem do głosowania nad 
uchwałą.  
Radny K. Jelonek stwierdził, że są to sprawy bardzo ważne dla Drutarni. Pytał, kiedy burmistrz 
rozpocznie procedurę pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Drutarni. Przypomniał, że w jednym z 
numerów Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety na pierwszej stronie był artykuł mówiący o 
tym że są pieniądze na tę inwestycję.  
Skarbnik obiecała, że jeżeli tylko będą dodatkowe środki finansowe w pierwszej kolejności 
zostanie wprowadzona do budżetu inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w Drutarni.  
Wiceprzewodniczący Ryszard Parys zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym 
przewodniczącej M. Wiatrek.  
 
 
Wynik głosowania: za – 10, przeciw – 2, wstrzymało się – 3. 
 
Obecnych 15 radnych. 
 
Wniosek został przyjęty. 
 
Wiceprzewodniczący Ryszard Parys zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała nr 331/XLVI/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Kalety na 2010 rok została 
przyjęta.  
 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 1, wstrzymało się – 1. 
 
Obecnych 15 radnych. 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach R. Parys przedstawił projekt uchwały, a 
następnie poprosił przewodniczących komisji stałych rady o przedstawienie opinii komisji na 
jego temat. 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i 
Ochrony Środowiska L. Galios poinformował, że projekt uchwały dotyczy zbycia w drodze 
przetargu dwóch nieruchomości, w Jędrysku i w Zielonej, będących własnością gminy Kalety. 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
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Przewodniczący pozostałych komisji stałych rady poinformowali, że podczas posiedzeń 
komisji członkowie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
Wiceprzewodniczący R. Parys wobec braku innych uwag ze strony radnych zarządził 
głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała nr 332/XLVI/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości została 
przyjęta.  
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 
Obecnych 15 radnych. 
Radna B. Kąkol nie brała udziału w głosowaniu. Radna stwierdziła, że uchwała zawiera błędy, 
zaś jej zadaniem nie jest ich ciągłe poprawianie.  
  
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów 
zajętych pod garaże i terminie jego płatności.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach przedstawił projekt uchwały w sprawie 
ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów zajętych pod garaże i terminie jego 
płatności, a następnie zwrócił się do przewodniczących komisji stałych rady z prośbą o 
przedstawienie opinii komisji na jego temat. 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej L. Galios poinformował, że podczas posiedzenia 
komisji odbyła się dyskusja, jednak członkowie nie ustalili propozycji stawki za m2. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A. Mazur poinformowała, że podczas 
posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów oraz Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia  
i Spraw Socjalnych po przeliczeniu kwoty pierwotnej o wskaźnik inflacji z ostatnich 3 lat 
członkowie zaproponowali stawkę 14 zł netto za m2.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Sendel poinformował, że trudno członkom komisji 
było ustalić stawkę, jednak wnioskowali o minimalny wzrost tej kwoty. 
Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją połączonych Komisji Budżetu i 
Finansów oraz Komisji Oświaty – (14 zł netto za m2). 
 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 2. 
 
Obecnych 15 radnych. 
 
Następnie wiceprzewodniczący R. Parys zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała nr 333/XLVI/2010 w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów 
zajętych pod garaże i terminie jego płatności, została przyjęta.  
 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 2. 
 
Obecnych 15 radnych. 
Ogłoszono 10 min przerwy. 
 
Ad 10. Informacja burmistrza na temat pozyskiwania środków finansowych ze źródeł 
zewnętrznych na inwestycje i remonty. 
Wiceprzewodczący R. Parys przekazał prowadzenie sesji przewodniczącej M. Wiatrek. 
Następnie burmistrz przedstawił informację na temat pozyskiwania środków finansowych ze 
źródeł zewnętrznych na inwestycje i remonty. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.  
Przewodnicząca M. Wiatrek pytała w jaki sposób firma zarządzająca międzygminną strefą 
aktywności gospodarczej promuje miasto Kalety w ramach pozyskanych środków na ten cel 
oraz czy gmina ma z tego jakieś korzyści.  
Burmistrz poinformował, że bezpośrednich korzyści z tego nie ma lub nie są widoczne „gołym 
okiem”. Jednak za każdym razem, gdy firma uczestniczy w targach (np. Targi Poznańskie) lub 
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wystawach nasza gmina również jest promowana. Burmistrz dodał, że wnioskował do firmy o 
pomoc w znalezieniu nabywcy nieruchomości w Miotku przy ul. Tarnogórskiej do tej pory 
firma nie znalazła potencjalnego nabywcy. 
Przewodnicząca M. Wiatrek poddała wątpliwości skuteczność działania firmy Agrotur w 
realizacji promowaniu miasta Kalety. Przypomniała sytuację z początku kadencji kiedy firma 
starała się o pozyskanie środków dla naszego miasta w ramach programu ograniczenia niskiej 
emisji. Wystąpiło wtedy zagrożenie znacznego obniżenia dotacji. Dopiero po interwencji 
radnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja nie 
została zmniejszona.  
Radny A. Mazur odniósł się do informacji burmistrza, stwierdził, że nie zostały w niej ujęte 
środki pozyskane między innymi na współpracę z Vitkovem oraz środki pozyskiwane przez 
MOPS, szkoły i świetlice na realizacje swoich bieżących działań.  
Radny B. Walczak zwrócił się o wyjaśnienie kwestii dotyczącej dostępności środków unijnych. 
Stwierdził, że media informują o wielkich środkach płynących z Unii Europejskiej, a 
rzeczywistość pokazuje, że ciężko uzyskać dofinansowanie.    
Radny A. Mazur przypomniał, że 3 lata temu wraz z innymi radnymi brał udział w szkoleniu na 
temat pozyskiwania środków unijnych, gdzie dowiedział się że środków nie jest aż tak dużo jak 
wszyscy ogłaszają.  
Burmistrz dodał, że w 2007 roku brał udział w szkoleniu na temat Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Rozwój przedsiębiorstw) po 
podzieleniu ogólnej kwoty okazało się, że na rozwój przedsiębiorstw rocznie przypadnie na 
każdy powiat w województwie śląskim ok. 120.000 zł. Dodał, że jego zdaniem przyznawanie 
dotacji ze środków unijnych jest sprawą polityczną.  
Radny L. Galios pytał, czy likwidator KZCP sprzedał nieruchomości pod działalność 
gospodarczą w okolicy stadionu KS Unia Kalety. 
Burmistrz wyjaśnił, że jeszcze nie sprzedał tych nieruchomości, będą one sprzedawane w 
najbliższym czasie. 
Radny K. Jelonek stwierdził, że przez okres 6 lat nie pozyskano praktycznie żadnych środków 
na infrastrukturę. Odniósł się do prób pozyskania środków na kanalizację sanitarną w mieście, 
jego zdaniem wniosek złożony przez gminę Kalety został negatywnie oceniony, gdyż źle 
została określona aglomeracja miasta. Stwierdził również, że wątpliwa jest teza burmistrza o 
zależnościach politycznych przy przyznawaniu dotacji, gdyż w tym okresie rządziły różne 
formacje polityczne. 
Burmistrz przypomniał, że z funduszy unijnych wyremontowane zostały ul. Ligonia i Wojska 
Polskiego. Urząd wnioskował również o środki na remont ul. Rymera, jednak nie uzyskano 
dofinansowania. Jeżeli zaś chodzi o określenie aglomeracji stwierdził, że był dodatkowym 
wymysłem, aby ograniczyć dostępność środków dla mniejszych gmin. 
Radna B. Kąkol pytała ile środków gmina pozyskała w ramach tzw. „schetynówek”, gdyż z 
informacji, które posiada gmina nie uzyskała dofinansowania na budowę drogi, gdyż nie 
posiadała ona numeracji. W związku z powyższym pytała, czy taka numeracja została nadana 
drogą gminnym.   
Burmistrz wyjaśnił, że gmina składała taki wniosek na dalszy ciąg remontu ul. Rymera, jednak 
dofinansowania nie otrzymała. Jeżeli chodzi o numerację, została ona uzupełniona.  
 
Ad. 11. 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 to aby nie śpieszyć się z decyzją sprzedaży nieruchomości na 
której wzniesiony został budynek stacji pogotowia ratunkowego obecnemu dzierżawcy. 
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Wyraził obawę, aby nie powtórzyła się historia ze sprzedażą budynku ośrodka zdrowia przy ul. 
1 Maja. 
- radny L. Galios przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Kaletach 
wnioskował o uhonorowanie firm, które wspierają rozwój miasta Kalety. 
Burmistrz poinformował, że planuje wręczyć przedstawicielom tych firm podziękowania 
podczas ostatnie sesji Rady Miejskiej w Kaletach.  
- radny R. Müller oznajmił, że ostatnia dietę chciałby przekazać dla potrzebującej rodziny. 
Pytał w jaki sposób może przekazać pieniądze. 
Skarbnik wyjaśniła, że środki muszą w pierwszej kolejności być wypłacone radnemu. Nie ma 
możliwości bezpośredniego przekazania jego diety przez Urząd.  
Sekretarz podziękował radnym za systematyczne przekazywanie środków dla osób 
potrzebujących nie tylko w ramach kampanii przedwyborczej.  
- radny B. Walczak poprosił o sprzątnięcie sterty śmieci z ul. Mickiewicza w Jędrysku. Dodał, 
że są to odpadki budowlane. 
- radny R. Sendel zaproponował, aby w Biuletynie Informacyjnym Miasta Kalety zamieścić 
wykaz mówiącą o tym, które kosze należą do danych uli. Uniknęło by się sytuacji zwożenia 
śmieci z sąsiednich ulic. 
- radny J. Klimek podziękował, za wycięcie drzewa przy ul. Sienkiewicza, które wrastało w 
jezdnię.  
Burmistrz poinformował, że sprawa nie została do końca rozwiązana, gdyż trzeba jeszcze 
wyciąć korzenie.  
- radny R. Müller poprosił o interwencję w sprawie naprawy części nawierzchni drogi 
powiatowej przy wjeździe do Kuczowa. 
- radny L. Galios prosił o ustawienie znaku przejścia dla pieszych na ul. 1 Maja w okolicach 
budynku straży pożarnej.  
  
Ad 12. Interpelacje, zapytania radnych. 
 
Radna B. Kąkol pytała: 
- o remont mostu w Zielonej. 
- o uzupełnienie bocznych szyb na przystanku w Miotku. 
- o funkcjonowanie tzw. e-Urzędu w Urzędzie Miejskim w Kaletach. 
- odwołany przetarg na sprzedaż nieruchomości w Miotku przy ul. Tarnogórskiej, czy został 
poprawiony operat szacunkowy.  
- o procedurę rozpatrywania wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. 
- o termin rozpoczęcia budowy ścieżki rowerowej z Miotka do Babieli. 
Burmistrz odnosząc się do remontu mostu poinformował, że w tym celu będzie musiał zostać 
wykonany projekt. Jeżeli chodzi o uzupełnienie szyb bocznych na przystanku w Miotku 
wyjaśnił, że urząd niejednokrotnie interweniował u wykonawcy przebudowy skrzyżowania.  
W sprawie wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wyjaśnił, że 48 
wniosków było rozpatrywanych, największe problemy przysporzyła ul. Wąska, obecnie 
urbanista przygotowuje alternatywy dla wniosków, które w pierwotnej wersji nie zostały 
pozytywnie rozpatrzone. 
W odpowiedzi na pytanie o poprawki w operacie szacunkowym nieruchomości w Miotku 
burmistrz poinformował, że przesłał wraz z pismem przewodnim uwagi radnej do 
rzeczoznawcy z prośbą o ustosunkowanie się do tych zastrzeżeń. Rzeczoznawca konsultował 
ten operat i w rezultacie wartość nieruchomości wzrosła o 23.000 zł. 
W kwestii budowy ścieżki rowerowej do Bibieli wyjaśnił, że taką propozycję wysłano do 
zarządu dróg. W odpowiedzi poinformowano, że inwestycja zostanie rozpatrzona podczas 
konstruowaniu budżetu na 2011 rok.  
Sekretarz odniósł się do pytania na temat funkcjonowania e-Urzędu. Wyjaśnił, że w chwili 
obecnej uruchomiona została skrzynka podawcza za pośrednictwem, której mieszkańcy mogą 
składać wnioski w formie elektronicznej. Jeżeli zaś chodzi o uruchomienie korespondencji w 
formie elektronicznej system zostanie uruchomiony z początkiem przyszłego roku. 



 9 

Przewodnicząca M. Wiatrek pytała, czy w najbliższym czasie jest szansa, aby został 
zdemontowany taśmociąg nad ul. Fabryczną ponieważ zagraża ona bezpieczeństwu 
mieszkańców. Pytała również o termin naprawy mostu na rzecze Mała Panew w ciągu ul. 
Drozdka? Zaapelowała o naprawę nawierzchni ul. Lipowej, Spokojnej, Zielonej, Chopina oraz 
o inwentaryzację uszkodzonych lamp oświetlenia ulicznego przez firmę Enion. 
Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o dołożenie wszelkich starań, aby mogła rozpocząć się  
budowa kanalizacji sanitarnej w Drutarni. 
Burmistrz wyjaśnił, że zgłaszał problem demontażu taśmociągu likwidatorowi KZCP. 
Sekretarz odniósł się do remontu mostu w ciągu ul. Drozdka. Wyjaśnił, że pracownik urzędu 
Jan Potempa interweniował w tej sprawie, jednak urząd nie otrzymał żadnej wiadomości 
zwrotnej.  
Radny K. Jelonek pytał jakie gmina czerpie korzyści z działalności firmy Hemarpol.  
Skarbnik poinformowała, że na kolejną sesję przygotuje wpływy z podatków do budżetu w 
związku z działalnością tej firmy.  
Radny R. Müller podziękował burmistrzowi za interwencję w przedmiocie uszkodzonej lampy 
w Miotku, która została naprawiona.  
Radna B. Kąkol zwróciła się z prośbą o poszerzenie wyjazdu z ul. Młyńskiej na ul. 
Tarnogórską poprzez zmianę przebiegu rowu. 
Burmistrz wyjaśnił, że zmiana przebiegu rowu wymaga pozwolenia wodno-prawnego.  
Następnie przewodnicząca udzieliła głosu mieszkańcowi miasta Stanisławowi Nowakowi  
prezesowi LKS Małapanew Kuczów, który odniósł się do wprowadzenia opłat za media za 
korzystanie z gminnych sali gimnastycznych. Wyjaśnił, że zorganizował drużynę trampkarzy, 
jednak skromny budżet klubu najprawdopodobniej uniemożliwi kontynuowanie ich treningów, 
gdyż do końca roku musiałby zapłacić ok. 700 zł za salę gimnastyczną. Zaapelował o 
zwolnienie klubów sportowych z tych opłat, Przedstawił również radnym potrzeby klubu, 
poprosił również o podjęcie działań zmierzających do poprawy nawierzchni na boisku w 
Kuczowie.  
Radny B. Walczak stwierdził, że za dawnych czasów jeżeli ktoś chciał grać w piłkę nożną to 
nie potrzebował wynajmować sali gimnastycznej. Zwrócił również uwagę na potrzeby innych 
klubów i stowarzyszeń sportowych uprawiających inne dyscypliny niż piłka nożna. 
Przewodnicząca M. Wiatrek poparła apel prezesa o zwolnienie z opłat dzieci uczęszczających 
na zajęcia w ramach stowarzyszeń sportowych.  
Burmistrz odniósł się do sprawy nawierzchni boiska w Kuczowie. Wyjaśnił, że dopiero od 
niedawna gmina stała się właścicielem terenu na którym stworzone zostało boisko. Była to 
procedura bardzo długotrwała i pracochłonna. Dlatego zaapelował o cierpliwość, gdyż 
wszystkiego naraz nie uda się zrobić.  
Sekretarz odniósł się do sprawy opłaty za media w salach gimnastycznych. Zapewnił, że 
stowarzyszenia sportowe mogą liczyć na dodatkowe środki na ten cel z programu 
przeciwdziałania alkoholizmowi do końca 2010 roku. Podkreśli, że gdy starostwo prowadziło 
Zespół Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych stowarzyszenia również musiały uiszczać opłaty 
za media korzystając z sali gimnastycznej.   
 
Przewodnicząca zakończyła I część sesji. Obrady zakończyły się o godzinie 21.30, 26.10.2010 
r.  
 
Sesję prowadziła:         Protokołowała: 
 
Maria Wiatrek         Agnieszka Kwoka 
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Część II 
Przewodnicząca otworzyła II uroczystą cześć XLVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach, która 
odbywała się w Miejskim Domu Kultury w Kaletach.  
Powitała wszystkich przybyłych gości.  I wyjaśniła przyczyny nieobecności osób które nie 
mogły przybyć. Następnie uczczono minutą ciszy pamięć dziesięciu samorządowców naszego 
Miasta, którzy odeszli w ciągu ostatnich 20 lat. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. (obecnych 14 radnych radny R. Muller nieobecny). 
Ad. 18. Samorząd podstawą demokracji w Polsce - poseł Wojciech Szarama. 
W związku z nieobecnością posła Wojciecha Szaramy tekst wystąpienia odczytał Burmistrz 
Miasta Kalety Józef Kalinowski. Stanowi on załącznik do niniejszego protokołu.  
Ad. 19. Rola Samorządu Terytorialnego w społeczności lokalnej – sekretarz Miasta 
Kalety Marcin Parys. 
Sekretarz Miasta Kalety Marcin Parys przedstawił referat na temat Roli Samorządu 
Terytorialnego w społeczności lokalnej. Stanowi on załącznik do niniejszego protokołu.   
Ad. 20. Osiągnięcia w pracy samorządu lokalnego – burmistrz Miasta Kalety Józef 
Kalinowski.  
Burmistrz Miasta Kalety Józef Kalinowski przedstawił osiągnięcia w pracy samorządu 
lokalnego. Treść wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
Ad 21. Rozstrzygnięcie konkursów.  
W związku z obchodami 20-lecia Samorządu Terytorialnego we wszystkich placówkach 
oświatowych naszego miasta zostały przeprowadzone konkursy, których myślą przewodnią 
było: Moja mała ojczyzna - jestem jej częścią. 
W przedszkolach były to konkursy plastyczne i przebiegały pod hasłem: Wszystko zaczyna się 
od marzeń. 
W szkołach podstawowych był to konkurs literacki na temat: Warto odwiedzać Kalety 
W gimnazjach i szkole ponadgimnazjalnej był to konkurs multimedialny: Kronika XX-lecia. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Irena Nowak 
wręczyła nagrody laureatom i poprosiła o prezentację prac.  
Protokół z prac komisji oceniającej konkurs plastyczny – literacki – multimedialny stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 22. Wręczenie pamiątkowych medali. 
Przewodnicząca rady odczytała listy gratulacyjne i podziękowania przesłane do Biura Rady od 
zaproszonych gości: Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka oraz Danuty Polak 
przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego Biura Zarządu Okręgu Śląskiego - 
(stanowią one załącznik do niniejszego protokołu). Następnie podziękowała w imieniu 
burmistrza i swoim własnym wszystkim samorządowcom i osobą współpracującym z 
kaletańskim samorządem za pracę na rzecz społeczności lokalnej. Treść podziękowania 
dołączono do protokołu. 
Burmistrz wraz ze swym zastępcom wręczyli pamiątkowe medale upamiętniające XX – lecie 
Samorządu Terytorialnego w Kaletach. 
Następnie przewodnicząca udzieliła głosu przybyłym gościom o zabranie głosu.  
Radna Powiatowa Maria Rogocz złożyła wszystkim obecnym życzenia z okazji XX – lecia 
działalności Samorządu Terytorialnego w Kaletach.  
Po niej głos zabrał pierwszy Burmistrz Miasta Kalety Józef Breguła – wystąpienie stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.  
Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Andrzej Fiała. 
Pogratulował i życzył kolejnych sukcesów.  
 
Ad 23. Zakończenie sesji.  
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Przewodnicząca podziękowała przybyłym gościom. Chórowi Sonata z Kalet pod dyrekcją 
Iwony Skop i prezesurą Bożeny Sier, a także Andrzejowi Galisowi absolwentowi szkoły 
muzycznej za oprawę muzyczną sesji.  
W związku z wyczerpaniem programu sesji przewodnicząca zamknęła XLVI sesję rady 
Miejskiej w Kaletach. 
Obrady zakończyły się o godzinie 17.30 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
Sesję prowadziła:         Protokołował: 
 
Maria Wiatrek         Marek Parys 


