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Protokół XLVII/2010 
sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 9 listopada 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 XLVII 
sesję Rady Miejskiej. 
Powitała radnych, burmistrza Józefa Kalinowskiego, sekretarza miasta Marcina Parysa, radcę 
prawnego Michała Pawełczyka, skarbnika Renatę Sosnica mieszkańców miasta oraz 
przybyłych gości. 
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. Na wniosek burmistrza 
przewodnicząca zwróciła się do radnych o wykreślenie z porządku obrad pkt. 9 podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, gdyż likwidator przystąpił do 
zmiany przebiegu granic przedmiotowej nieruchomości, która stała się mało atrakcyjna dla 
gminy.  
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad powyższą zmianą.   
 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  
 
Obecnych 15 radnych. 
 
Zmiana została przyjęta. 
 
Następnie burmistrz zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad dwóch 
projektów uchwał, w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze 
przetargu oraz w sprawie promocji miasta. Pierwszy projekt został przygotowany w związku z 
wnioskiem p. H. Sawczuka o wykupienie terenu przy ul. Gwoździa, na którym wzniósł 
budynek stacji pogotowia ratunkowego. Drugi zaś dotyczy pozyskania wraz z czterema 
gminami oraz powiatem tarnogórskim środków unijnych na promowanie gmin wchodzących w 
skład Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej. Jest to uchwała intencyjna.  
Radna B. Kąkol pytała, czy budynek pod stację pogotowia ratunkowego został odebrany przez 
Inspektora Nadzoru Budowlanego.  
Radny R. Sendel zwrócił uwagę, że są to pytania które będzie można zadać przy okazji 
omawiania projektu uchwały. Zaproponował, aby przystąpić do głosowania nad 
wprowadzeniem punktu do porządku obrad.  
Przewodnicząca M. Wiatrek zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad 
punktu podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze 
przetargu. 
 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.  
 
Obecnych 15 radnych. 
 
Zmiana została przyjęta. 
 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad 12 porządku 
obrad punktu pn. Podjęcie uchwały w sprawie promocji miasta. 
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Wynik głosowania: za – 12, przeciw – 3, wstrzymało się – 0.  
 
Obecnych 15 radnych. 
 
Zmiana została przyjęta. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że porządek obrad liczy 16 punktów.  
 
Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XLVI 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. Sprawozdanie burmistrza z działalności w kadencji 2006-2010. 
7. Sprawozdanie przewodniczącej z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w kadencji 

2006-2010. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2010 rok  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze 

przetargu.  
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 327/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach 

z dnia 5 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatków od 
nieruchomości i zwolnień o tego podatku. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 332/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Kaletach 
z dnia 26 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie promocji miasta.  
13. Wolne wnioski i informacje. 
14. Interpelacje i zapytania radnych.  
15. Wręczenie podziękowań za pracę w minionej kadencji.  
16. Zakończenie sesji.  
  

Ad 3. Przyjęcie uwag do protokołu XLVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że protokół XLVI sesji radni otrzymali zgodnie ze statutem 
miasta wraz z materiałami na XLVII sesję Rady Miejskiej w Kaletach (7 dni przed sesją). 
Następnie poinformowała, że radna B. Kąkol zgłosiła uwagi do pkt 8 oraz pkt 12 protokołu, 
które zostały naniesione. Przewodnicząca zapoznała radnych ze zmianami (odczytała 
fragmenty protokołu). Radni zaakceptowali zmiany, protokół został przyjęty. 
 
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. 
 
Ad. 5. Sprawozdanie przewodniczącej z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w okresie 
międzysesyjnym. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach Maria Wiatrek, poinformowała, że w okresie 
międzysesyjnym zajmowała się głównie przygotowaniem drugiej części XLVI (uroczystej 
sesji), która odbyła się 29 października 2010 roku w sali widowiskowej Miejskiego Domu 
Kultury w Kaletach.  
- 4 listopada br. uczestniczyła w otwarciu kompleksu boisk sportowych w ramach projektu 
„Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. 1 Maja 6 w Kaletach. 
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- 4 listopada br. brała również udział w otwarciu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 
Jędrysku. 
- Pełniła cotygodniowe dyżury w Urzędzie Miejskim w Kaletach, podczas których 
przygotowywała m.in. materiały na XLVII sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 
- radny R. Sendel poinformował, że zaniepokojony wybrykami chuligańskimi na terenie Kalet 
zgłosił ten fakt Kierownikowi Posterunku Policji w Kaletach. 
- Radny K. Jelonek przedstawił wpis, którego dokonał w rejestrze dyżurów radnych. Dotyczył 
on pytania mieszkańca Drutarni p. Krystkiewicza, dlaczego burmistrz nie ogłosił konsultacji 
społecznych w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Dzielnica Drutarnia? Radny 
poinformował również, że do dania dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi na interpelację, którą 
złożył 5 października br. 
- Radna B. Kąkol poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi na dwa z pośród sześciu 
wniosków, które składała do burmistrza 31 sierpnia br.  
Przewodnicząca zwróciła się do burmistrza z prośbą o udzielenie odpowiedzi na to pytanie w 
pkt. 14 Informacje, zapytania radnych. 
 
Ad. 6. Sprawozdanie burmistrza z działalności w kadencji 2006-2010. 
 
Burmistrz poinformował, że sprawozdanie z działalności w kadencji 2006-2010 opublikowane 
zostanie w listopadowym numerze Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety, który każdy  
z radnych otrzyma.   
 
Ad. 7. Sprawozdanie przewodniczącej z działalności Rady Miejskiej w Kaletach  
w kadencji 2006-2010. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że każdy z radnych na dzisiejszą sesję otrzymał kserokopię 
sprawozdania z działalności Rady Miejskiej w kadencji 2006-2010. Sprawozdanie to ukarze się 
również w biuletynie Informacyjnym Miasta Kalety. Radni stwierdzili, że zapoznają się z 
sprawozdaniem indywidualnie.  
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2010 rok.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach Maria Wiatrek przedstawiła projekt uchwały 
przygotowany przez burmistrza, a następnie zwróciła się do skarbnika  
z prośba o jego omówienie. Skarbnik szczegółowo przedstawiła radzie wszystkie zmiany w 
budżecie miasta Kalety na 2010 rok wprowadzane przedmiotową uchwałą.  
Poinformowała również, że zmieniony został w projekcie uchwały Wieloletni Plan 
Inwestycyjny 2010 – 2012 – każdy radny otrzymał nowy załącznik.  
Przewodnicząca zwróciła się do przewodniczących komisji stałych rady z prośbą o 
przedstawienie opinii na temat projektu uchwały.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A. Mazur oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych I. Nowak poinformowali, że podczas posiedzenia 
komisji p. skarbnik szczegółowo wyjaśniała oraz odpowiadała na pytania radnych. Większość 
członków pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa  
i Praworządności L. Galios poinformował, że w posiedzeniu komisji uczestniczyła p. skarbnik, 
która składała wyjaśnienia. Członkowie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dodał, że 
członkowie podczas posiedzenia komisji dokonali analizy inwestycji już przeprowadzonych 
oraz zaplanowanych.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Sendel poinformował, że p. skarbnik była nieobecna 
na posiedzeniu komisji, członkowie przeanalizowali projekt uchwały jednak opinię, każdy 
członek wyda poprzez głosowanie.  
Przewodnicząca M. Wiatrek zwróciła się do radnych, czy zgłaszają uwagi do projektu uchwały.  
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Radny K. Jelonek poinformował, że był radnym, który podczas posiedzenia komisji Budżetu i 
Finansów wstrzymał się od głosu, gdyż jego zdaniem przeniesienie środków z budowy kaplicy 
cmentarnej w Jędryski na powiększenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury w Kaletach nie 
jest dobrym rozwiązaniem. Jego zdaniem gospodarka finansowa MDK jest zła, gdyż po 
półrocznej działalności 2010 roku budżet tej placówki wykorzystany był w 70%. Dodał, że w 
mieście są do realizacji bardziej potrzebniejsze inwestycje jak np. budowa kanalizacji 
sanitarnej w Drutarni, na realizacje której można pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Skarbnik zapewniła, że w latach 2012-2014 miasto będzie miało większe możliwości 
kredytowe i inwestycja, o której radny wspominał właśnie w tym okresie będzie realizowana.  
W związku z brakiem innych pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą.   
Uchwała nr 334/XLVII/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Kalety na 2010 rok została 
przyjęta.  
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
 
Obecnych 15 radnych. 
  
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w 
drodze przetargu. 
 
Przewodnicząca Maria Wiatrek przedstawiła projekt uchwały oraz otworzyła dyskusje na jego 
temat. 
Radny L. Galios zwrócił się z pytaniem jakie środki zostały zainwestowane przez firmę 
SAWMED na dzierżawionym terenie.  
Obecny na sesji właściciel firmy SAWMED pan H. Sawczuk poinformował, że nie posiada 
dokładnych danych ale cały koszt budowy wyniósł ok. 2 mln 800 zł.  
Radna B. Kąkol pytała, czy zostały już zgromadzone wszystkie dokumenty do odbioru 
budynku przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pytała również o termin wywieszenia 
wykazu mówiącego o sprzedaży tej nieruchomości. 
Pan H. Sawczuk wyjaśnił, że jest w trakcie kompletowania dokumentów niezbędnych do 
odbioru.  
Radca prawny dodał, że ten aspekt w tym przypadku nie jest istotny, gdyż prawo wykupienia 
gruntu posiada dzierżawca, który zawarł z gminą umowę na co najmniej 10 lat i wzniósł na tym 
terenie budynek na podstawie pozwolenia na budowę. W sprawie wykazu radca poinformował, 
że po podjęciu uchwały w dniu jutrzejszym zostanie on opublikowany.  
Radny K. Jelonek pytał, czy środki ze sprzedaży tego terenu zostały zaplanowane w 
tegorocznym budżecie miasta. 
Skarbnik wyjaśniła, że dopiero po sprzedaży zostaną one wprowadzone do budżetu. Środki 
będą potrzebne na zrównoważenie budżetu. 
Radny B. Walczak pytał, czy Narodowy Fundusz Zdrowia posiada środki finansowe na 
uruchomienie pogotowia ratunkowego w Kaletach.  
Pan H. Sawczuk poinformował może zdarzyć się tak, że NFZ będzie chciał sam uruchomić 
stację pogotowia na terenie Kalet w tym wypadku firma SAWMED będzie wynajmowała 
budynek tak jak to ma miejsce w Woźnikach. Zapewnił jednak, że w wybudowanym prze niego 
budynku z pewnością uruchomiona zostanie stacja pogotowia ratunkowego.  
Przewodnicząca M. Wiatrek pytała, czy w budynku pogotowia uruchomiona zostanie również 
przychodnia lekarza rodzinnego oraz gabinety specjalistyczne jak wcześniej zapewniano. 
Pan H. Sawczuk poinformował, że podejmie rozmowy z kaletańskim lekarzami i przedstawi 
ofertę wynajmu pomieszczeń w budynku stacji pogotowia ratunkowego. W razie gdyby nie 
doszło do porozumienia i żaden lekarz nie zdecyduje się na wynajem pomieszczeń, zostaną 
włączeni do rozmów właściciele przychodni lekarskich z innych miejscowości. 
Radna B. Kąkol zaproponowała, aby w uchwale wskazać jaka działalność może być 
prowadzona na omawianym terenie.  
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Radca prawny stwierdził, że taki zapis w uchwale nie niósłby za sobą żadnego skutku 
prawnego. Obostrzenie takie można jedynie wprowadzić w planie zagospodarowania 
przestrzennego.  
Radny J. Klimek pytał, czy inwestycja ta będzie dochodowa, gdyż czasami się zdarzało, że do 
Kalet przez wiele dni nie przyjeżdża karetka pogotowia.  
Pan H. Sawczuk wyjaśnił, że na działalność pogotowia otrzymuje środki również za tzw. 
gotowość do wyjazdu.  
Radny R. Sendel zaapelował o docenienie inwestorów takich jak p. H. Sawczuk, którzy chętnie 
inwestują swoje prywatne pieniądze w gminie.  
Radny L. Galios podzielił zdanie radnego R. Sendla.  
Radny R. Müller wrócił się z wnioskiem formalnym o zakończenie dyskusji i przystąpienie do 
głosowania nad uchwałą.   
Przewodnicząca wyraziła nadzieję, że firma SAWMED dotrzyma wszystkich złożonych 
obietnic. Zarządziła głosowanie nad wnioskiem formalnym radnego R. Müller. 
 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 
Obecnych 15 radnych. 
Wniosek został przyjęty. 
Wobec powyższego przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą. 
 
Uchwała nr 335/XLVII/2010 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w 
drodze przetargu, została przyjęta.  
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
 
Obecnych 15 radnych. 
 
Ad 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 327/XLV/2010 Rady Miejskiej w 
Kaletach z dnia 5 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatków od 
nieruchomości i zwolnień o tego podatku. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach Maria Wiatrek przedstawiła projekt uchwały. 
Radca prawny Michał Pawełczyk wyjaśnił, że wydarzył się błąd pisarki w poprzedniej uchwale 
macierzystej i powyższy projekt uchwały jest w świetle obowiązującego prawa jedyną formą 
jego sprostowania.  
Następnie przewodniczący wszystkich komisji stałych rady poinformowali, że w czasie 
posiedzeń komisji wszyscy radni wydali pozytywną opinię w przedmiocie projektu uchwały. 
Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach M. Wiatrek zwróciła się z pytaniem do 
radnych, czy zgłaszają jakieś uwagi do projektu uchwały. 
Uwag nie zgłoszono. 
W związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 336/XLVII/2010 zmieniającej uchwałę Nr 327/XLV/2010 Rady Miejskiej w 
Kaletach z dnia 5 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatków od 
nieruchomości i zwolnień o tego podatku, została przyjęta jednogłośnie.   
 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  
 
Obecnych 15 radnych. 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 332/XLVI/2010 Rady Miejskiej w 
Kaletach z dnia 26 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości.  
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Przewodnicząca M. Wiatrek przedstawiła projekt uchwały, a następnie poprosiła radcę 
prawnego M. Pawełczyka o jego omówienie. 
Radca prawny M. Pawełczyk wyjaśnił, że na poprzedniej sesji została podjęta uchwała, w 
której niefortunnie znalazł się zapis mówiący o sposobie sprzedaży przedmiotowego terenu. 
Jest to oczywiście niezgodne z obwiązującym prawem i należy dokonać korekty. Radca 
prawny poprosił również o poprawienie w podstawie prawnej tekstu jednolitego uchwały o 
gospodarce nieruchomościami. Poprawki w projekcie uchwały zostały naniesione. 
Przewodnicząca wobec braku uwag ze strony radnych zarządziła głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 337/XLVII/2010 zmieniającej uchwałę Nr 332/XLVI/2010 Rady Miejskiej w 
Kaletach z dnia 26 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości, została przyjęta jednogłośnie. 
 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  
 
Obecnych 15 radnych. 
 
W związku z przybyciem zaproszonych gości, przedstawicieli firm prowadzących działalność 
na terenie maista Kalety, przewodnicząca zwróciła się z prośbą zmiany porządku obrad. 
Przesunięcie w miejsce punktu 12 punktu pn. Wręczenie podziękowań za pracę w minionej 
kadencji. Radni jednogłośnie zaakceptowali zmianę.   
 
Ad. 12. Wręczenie podziękowań za pracę w minionej kadencji. 
 
Przewodnicząca M. Wiatrek, burmistrz J. Kalinowski, sekretarz M. Parys wręczyli 
przedsiębiorcom podziękowania za współpracę w minionej kadencji.   
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie promocji miasta.  
 
Przewodnicząca M. Wiatrek przedstawiła projekt uchwały w sprawie promocji miasta, a 
następnie poprosił burmistrza o omówienie projektu uchwały.  
Burmistrz wyjaśnił, że jest to uchwała intencyjna dotyczy umożliwienia przyszłej władzy 
złożenie wraz z Powiatem Tarnogórskim oraz 4 gminami wniosku o pozyskanie środków 
unijnych na promocję miasta Kalety w ramach strefy aktywności gospodarczej.  
Radny A. Mazur pytał, czy firma Agrotur będzie w dalszym ciągu zarządzała tym projektem, 
gdyż działania tej spółki są mało zadawalające.  
Burmistrz wyjaśnił, że najprawdopodobniej tak, jednak z informacji które posiada starosta 
Józef Korpak chciałby, aby zarządzanie strefą przejęło Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 
Górach. 
Przewodnicząca M. Wiatrek wyraziła swoje zdanie na ten temat uważa, że jest wiele innych 
ważniejszych inwestycji do realizacji w środki finansowe w wysokości 25.000 zł na pewno się 
przydadzą. Stwierdziła również, że należałoby lepiej egzekwować od firmy Agrotur 
skuteczność działań. 
Radny L. Galios stwierdził, że niestety ale gmina Kalety nie posiada atrakcyjnych terenów pod 
działalność gospodarcza, które musiałyby być promowane na arenie międzynarodowej przez 
specjalistyczną firmę.       
Radny K. Jelonek stwierdził, że jest przeciwny wydawaniu takich środków na promowanie 
miasta. Jego zdaniem jest wiele ważniejszych i strategicznych dla miasta inwestycji, na które 
nie ma środków w budżecie, choćby budowa kanalizacji sanitarnej w Drutarni. 
Burmistrz stwierdził, że działania promocyjne firmy Agrotur również uważa za mało 
efektywne.  
Radny K. Lebek zwrócił uwagę, że należałoby się zastanowić, czy jest zasadne, aby gmina 
Kalety w dalszym ciągu była członkiem Strefy Aktywności Gospodarczej.  
Radny R. Parys uważa, że gmina Kalety powinna skupić się na pozyskiwaniu atrakcyjnych 
terenów pod działalność gospodarczą.   
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Radny B. Walczak zwrócił się z wnioskiem formalnym o zakończenie dyskusji i przystąpienie 
do głosowania.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach M. Wiatrek zarządziła głosowanie nad wnioskiem 
formalnym radnego B. Walczaka. 
 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  
 
Obecnych 15 radnych. 
Wniosek został przyjęty. 
 
Następnie przewodnicząca M. Wiatrek zarządziła głosowanie nad uchwałą.  
 
Wynik głosowania: za – 3, przeciw – 10, wstrzymało się – 2.  
 
Obecnych 15 radnych. 
 
Projekt uchwały w sprawie promocji miasta nie uzyskał poparcia rady.  
 
Ad. 14. 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.  
Przewodnicząca odczytała również pisma radnej B. Kąkol do burmistrza miasta oraz Redaktora 
Naczelnego Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety na temat artykułów z poprzedniego 
numeru biuletynu.  
Przewodnicząca odczytała wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 
rozpatrzenia skargi radnej B. Kąkol na bezczynność Rady Miejskiej w Kaletach. Burmistrz 
poinformował, że udzieli radcy prawnemu pełnomocnictwa do złożenia skargi kasacyjnej w tej 
sprawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  
 
Ad 15. Interpelacje, zapytania radnych. 
 
Radny B. Walczak podziękował burmistrzowi za częste wysyłanie pracowników 
gospodarczych w rejon ul. Mickiewicza w Jędrysku w celu usuwania śmieci. Podkreślił jednak, 
że w dalszym ciągu ktoś notorycznie składuje tam odpady wielkogabarytowe, a nawet 
komunalne.   
Radny K. Jelonek zaapelował o wpisanie do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego budowę 
kanalizacji sanitarnej w Drutarni oraz aby gmina rozważyła możliwość zaciągnięcia kredytu na 
ten cel.  
Skarbnik wyjaśniła, że gmina w tym oraz przyszłym roku musi spłacać kredyty, które 
zaciągnęła na realizację innych inwestycji. Zapewniła jednak, że w roku 2013 gmina będzie 
miała o wiele lepszą zdolność kredytową.  
Radna B. Kąkol poinformowała, że złożyła na sierpniowej sesji sześć wniosków do burmistrza 
i do dnia dzisiejszego na dwa z nich nie otrzymała odpowiedzi (odczytała dwa wnioski w 
sprawie ustalenie wysokości podatku od nieruchomości i budynków właścicielom altan 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Drutarni oraz o wszczęcie postępowania 
administracyjnego do wykupienia lub wywłaszczenia gruntu koniecznego pod drogę publiczną 
w Kuczowie pomiędzy ul. Powstańców i Myśliwską).  
Burmistrz wyjaśnił, że wniosek to jest coś co przedkłada się burmistrzowi pod rozwagę nie do 
natychmiastowego wykonania. Dodał, że jeżeli radna ma wnioski do realizacji równie dobrze 
może wraz z czterema radnymi zgłosić radzie projekt uchwały. Jeżeli zaś chodzi o wniosek o 
wykupienie lub wywłaszczenie terenu pomiędzy ul. Powstańców, a Myśliwską burmistrz 
wyjawił, że jest to sprawa bardzo skomplikowana i wielowątkowa. Podczas swojej 
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działalności, udało się polubownie załatwić ok. 200 spraw związanych z wykupem terenów od 
mieszkańców. W tej jednak sytuacji nie ma zgody właścicieli. Podkreślił, że gmina bardzo 
chętnie teren ten by wykupiła, jednak nie ma zamiaru w tej sprawie ingerować przez sąd oraz 
instytucję wywłaszczenia.  
Radna B. Kąkol stwierdziła, że jeżeli nie ma zgody właściciela należy przeprowadzić 
rokowania, a jeżeli nie przyniosą rezultatu, starosta wszczyna wywłaszczanie. Przypomniała, że 
Komisja Rewizyjna wnioskowała o zabezpieczenie środków w budżecie miasta Kalety na 
wykupienie tego terenu.  
Skarbnik odniosła się do ustalenia wysokości podatku od altan. Poinformowała, że 
postępowania były wszczynane w tej sprawie do tej pory wpłynęło 30 deklaracji podatkowych.  
 
Na zakończenie przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach M. Wiatrek odczytała 
podziękowania dla radnych a następnie wraz z burmistrzem i sekretarzem wręczyła 
pamiątkowe podziękowania i statuetki. 
 
Radny K. Jelonek przypomniał, że jako radny senior miał zaszczyt przewodniczyć, do czasu 
wyboru przewodniczącej, inauguracyjnej I sesji rozpoczynającej V kadencję Rady Miejskiej w 
Kaletach. Wyraził swoje ubolewanie, że niejednokrotnie jego apele i prośby o inwestycje w 
Drutarni były ignorowane. Podziękował wszystkim za współpracę.  
 
Ad 16. Zakończenie sesji.  
 
W związku z wyczerpaniem programu sesji przewodnicząca zamknęła XLVII sesję rady 
Miejskiej w Kaletach. 
Obrady zakończyły się o godzinie 20.00 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
Sesję prowadziła:         Protokołował: 
 
Maria Wiatrek         Marek Parys 


