
Protokół III/2011
sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 18 stycznia 2011 r.

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący  Rady Miejskiej  w  Kaletach  Eugeniusz  Ptak  o  godzinie  16.00  otworzył  
III sesję Rady Miejskiej w Kaletach.
Powitał  panią  dr  Małgorzatę  Czornik  i  dr  Małgorzatę  Twardzik  z  Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, radnych, burmistrza Klaudiusza Kandzię, sekretarza miasta 
Marcina Parysa,  radcę prawnego Michała  Pawełczyka,  skarbnika Renatę  Sośnica,  radnego 
powiatowego Józefa Kalinowskiego, mieszkańców miasta oraz przybyłych gości.
Stwierdził,  że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (nieobecni: 
radna  Maria  Wiatrek  oraz  radny  Jan  Klimek),  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.
Przewodniczący E. Ptak zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmiany do porządku obrad  
i przesunąć punktu  10  pn Wyrażenie opinii na temat stworzenia dokumentu pn. Strategia 
Rozwoju Miasta Kalety i Lokalny Program Rewitalizacji  jako punkt 4 oraz poszerzenie go 
o prezentację dotyczącą w/w tematu -  ze względu na przybyłych gości- panią dr Małgorzatę 
Czornik  oraz  dr  Małgorzatę  Twardzik  z  Uniwersytetu  Ekonomicznego  im.  Karola 
Adamieckiego w Katowicach. Wiceprzewodniczący pan Kazimierz Jelonek wniósł również 
o dodanie do porządku obrad punktu o podjęciu uchwały w sprawie zasad przyznawania diet, 
która  omawiana  była  na  posiedzeniach  komisji  stałych  rady  w  związku  ze  zmianą  od 
1.01.2011 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia (1386 zł).
Przewodniczący zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad. 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Obecnych 13 radnych.
Zmiana została przyjęta.
Przyjęty porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie uwag do protokołu obrad II sesji Rady Miejskiej w Kaletach.
4.   Wyrażenie opinii na temat stworzenia dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta Kalety 
      i Lokalny Program Rewitalizacji. 
5.   Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
6.   Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w okresie  
      międzysesyjnym.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 
      2022.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2011 rok.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
12. Przedstawienie przez instytucje kultury i oświaty ofert programowych dla dzieci i 
      młodzieży na ferie w mieście.
13. Wolne wnioski i informacje.



14. Interpelacje i zapytania radnych. 
15. Zakończenie sesji.

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

Przewodniczący poinformował, że do protokołu II sesji Rady Miejskiej w Kaletach wpłynęła 
uwaga radnej M. Wiatrek, którą następnie odczytał. (Uwaga stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu).

Ad 4. Wyrażenie opinii na temat stworzenia dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta 
Kalety i   Lokalny Program Rewitalizacji. 

Przedstawicielki  Uniwersytetu  Ekonomicznego  Pani  dr  Małgorzata  Czornik  oraz  Pani  
dr  Małgorzata  Twardzik  na  prośbę  przewodniczącego  przestawiły  prezentację  dotyczącą 
stworzenia dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta Kalety i Lokalny Program Rewitalizacji. 
Po skończeniu prezentacji, braku pytań ze strony radnych oraz wyrażeniu opinii na ww. temat 
Pana Józefa Breguły, Przewodniczący zarządził głosowanie nt. wyrażenia opinii o stworzeniu 
dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta Kalety i  Lokalny Program Rewitalizacji.
Wynik głosowania: za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Obecnych 13 radnych.
Radni  wyrazili  pozytywną  opinię  na  temat  stworzenia  dokumentu  pn.  Strategia  Rozwoju 
Miasta Kalety i  Lokalny Program Rewitalizacji.

Ad 5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Burmistrz  przedstawił  obecnym  sprawozdanie  z  działalności  w  okresie  międzysesyjnym. 
Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu. 
Następnie radni zadawali pytania związane ze sprawozdaniem burmistrza.
Radna B. Kąkol pytała o barierki ochronne wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Tarnogórskiej  
oraz poprosiła o usunięcie lampy przy przejściu dla pieszych przy ul. Tarnogórskiej.
Radny Mirowski miał pytanie nt. szczegółów działania monitoringu w Gminie Kalety. 

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

Przewodniczący Rady  Miejskiej  przedstawił radnym  swoją  działalność  w  okresie 
międzysesyjnym:
- w grudniu 2010 roku delegacja złożona z radnych, ustępującego burmistrza oraz burmistrza 
elekta  brała  udział  w  „Godzinach  skupienia  dla  radnych  i  członków  samorządów 
terytorialnych.”, które odbyły się w Gliwicach, 
-  wraz  z  Burmistrzem  spotkał  się  ze  Starostą  i  Wicestarostą  Powiatu  Tarnogórskiego, 
spotkanie miało na celu zaakcentowanie zmian w Radzie i władzy oraz deklaracji partnerskiej 
współpracy,
- dwukrotnie spotykali się członkowie poszczególnych komisji:  Komisji Budżetu i Finansów, 
Komisji Gospodarczej Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska, 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej.
- podjęto 17 uchwał,
- odbył spotkanie z mieszkańcami Kalet  oraz brał  udział w interwencji w sprawie zalanej 
piwnicy,



- brał udział w spotkaniu z panią Ewą Mucha z Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w sprawie inwestycji na terenie miasta Kalety,
- brał udział w uroczystościach na terenie miasta: turnieju gwiazdkowym speedrowerowym 
na  terenie  Ośrodka  Towarzystwa  Przyjaciół  Dzieci  w  Drutarni.  Podczas  turnieju  karate 
wręczał puchary i dyplomy zawodnikom z klubu Kyokushin-Kan z Kalet,
-  uczestniczył  w spotkaniu  z  Panią  Małgorzatą  Czornik  z  Uniwersytetu  Ekonomicznego  
w Katowicach w sprawie programu strategii i rewitalizacji dla miasta Kalety,
- uczestniczył w spotkaniach opłatkowych organizowanych przez Chór Sonata, Unię Kalety 
oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów,
Przewodniczący poruszył kwestię dyżurów radnych, plan dyżurów zamieszczony ma być na 
stronie  kalety.pl,  oraz  w Biuletynie.  Radca  prawny zaproponował  zmianę  terminu dyżuru 
Przewodniczącego z wtorku na czwartek, w związku ze zmianą terminów sesji na czwartki.
Przewodniczący zaprosił mieszkańców na spotkania z radnymi podczas dyżurów.     

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2011 - 2022.

Skarbnik na prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusza Ptak, omówiła 
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 – 2022.
Następnie przewodniczący zwrócił się do przewodniczących komisji stałych rady z prośbą  
o przedstawienie opinii komisji na temat projektu uchwały. 
Przewodniczący  wszystkich  komisji  poinformowali,  że  podczas  posiedzenia  komisji 
członkowie jednogłośnie wydali pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Wobec braku uwag przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała nr 18/III/2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 
2022 została przyjęta jednogłośnie.

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Obecnych 13 radnych.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kalety na 2011 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach zwrócił się do skarbnika z prośbą o omówienie 
projektu uchwały budżetowej na 2011 rok. Skarbnik szczegółowo przedstawiła radzie projekt 
budżetu miasta Kalety na 2011 rok wraz z naniesionymi zmianami.  
Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów określając budżet jako 
zrównoważony,  w  którym  dochody  oszacowane  są  ostrożnie,  a  burmistrz  zapewnił  
o  zdyscyplinowaniu  wydatków.  Radny  K.  Jelonek  poinformował,  że  podczas  komisji 
członkowie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu w przedstawionej formie.
Przewodnicząca  Komisji  Gospodarczej Rynku  Pracy,  Bezpieczeństwa,  Praworządności  
i Ochrony Środowiska B. Kąkol poinformowała, że podczas komisji członkowie dyskutowali 
nad projektem budżetu miasta Kalety na 2011 roku i wydali pozytywną opinię na ten temat. 
Przewodnicząca  komisji  poruszyła  kwestię  ujęcia  w  budżecie  ekwiwalentu  za  urlop  dla 
odchodzącego  burmistrza.  Skarbnik  odpowiedziała,  że  kwota  ta  została  ujęta  
w zeszłorocznym budżecie. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej pytała również o to czy 
są  zabezpieczone  środki  na  otwarcie  ulicy  pomiędzy  ul.  Myśliwską,  a  ul.  Powstańców. 
Skarbnik odpowiedziała, że tak. 
Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu,  Zdrowia  i  Spraw  Socjalnych 
poinformowała,  że  RIO wydało  pozytywną opinię  nt.  projektu  budżetu,  a  szczegółowych 



objaśnień udzieliła skarbnik na posiedzeniu w/w komisji, członkowie komisji jednogłośnie 
zaakceptowali projekt budżetu.
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  poinformował,  że  komisja  pozytywnie  zaopiniowała 
budżet miasta Kalety na 2011 r.,  w przedstawionej formie, zaznaczając aby wolne środki  
w budżecie przeznaczyć na naprawę dróg, w związku z wpływającymi do komisji wnioskami 
mieszkańców.  
Po wyrażeniu opinii przez przewodniczących komisji i braku pytań dotyczących omawianej 
uchwały przewodniczący Rady Miejskiej odczytał jej treść, a następnie zarządził głosowanie.
Uchwała  nr  19/III/2011  w  sprawie  budżetu  miasta  Kalety  na  2011  rok  została  przyjęta 
jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Obecnych 13 radnych.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych.

Wiceprzewodniczący  K.  Jelonek  wyjaśnił  przyczynę  potrzeby  zmiany  uchwały  
o wysokościach diet  dla radnych. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia,  
co mogłoby spowodować przekroczenie kwoty zarezerwowanej w budżecie na diety radnych. 
Przedstawił trzy warianty ustalenia diet oraz uzasadnił sens wprowadzanych zmian a także 
różnice kwotowe i procentowe między obecnymi, a proponowanymi dietami. 
Członkowie Komisji  Budżetu i  Finansów omawiali  poszczególne warianty na posiedzeniu 
komisji, a następnie odbyło się głosowanie: 
1 wariant – 1, 2 wariant – 2, 3 wariant – 1.
Przewodnicząca  Komisji  Gospodarczej Rynku  Pracy,  Bezpieczeństwa,  Praworządności  
i  Ochrony Środowiska stwierdziła,  że projekt jest  przygotowany prawidłowo. Pani  radna  
B. Kąkol wyraziła też zdanie, że funkcja radnego to służba, która powinna być nieodpłatna.
Głosowanie nad przedstawianymi wariantami wyglądało następująco:
1 wariant – 1, 2 wariant – 3, 3 wariant – 1.
Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu,  Zdrowia  i  Spraw  Socjalnych 
poinformowała,  że  na  komisji  obecny  był  radny  K.  Jelonek,  który  przestawił  warianty 
wysokości diet. Członkowie Komisji Oświaty głosowali następująco:
1 wariant – 4, 2 i 3 wariant – 0, jedna osoba się wstrzymała.
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  R.  Sendel  wyraził  opinię  komisji,  która  nie  widzi 
potrzeby  szukania  oszczędności  ze  względu  na  możliwość  przekroczenia  kwoty 
zarezerwowanej w budżecie na diety radnych, gdyż nie wszyscy radni są obecni podczas sesji 
oraz  sesje  nie  odbywają  się  co  miesiąc.  Przedstawił  również  zestawienie  porównawcze 
dotyczące stawek diet  dla  radnych w gminach ościennych i  zgłosił  wniosek aby zostawić 
diety na tym samym poziomie.
Po  dyskusji  w tym temacie  jak  również  wyjaśnieniach  radcy prawnego radny R.  Sendel 
wniósł o wycofanie wcześniejszego wniosku.
Wobec  powyższego  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  wraz  z  wszystkimi 
proponowanymi wariantami i zarządził głosowanie.
Uchwała nr 20/III/2011 w sprawie  wysokości diet dla radnych została przyjęta w wariancie 
drugim. 

Wynik głosowania: 
Wariant 1: za – 3, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Wariant 2: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.



Wariant 3: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Obecnych 13 radnych.

Ad. 10. i 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

Głos zabrał burmistrz K. Kandzia, który odczytał pismo likwidatora w sprawie propozycji 
przejęcia  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  przy  ul.  Konopnickiej 
oznaczonych  nr  działek:  124/22  i  132/22  oraz  nieruchomości  przy  ul.  Powstańców  Śl.  
o  nr  działek:  98/22  zabudowanej  budynkiem  ambulatoryjno-administracyjnym,  
103/22 stanowiącej kompleks budynków po byłej spółce PRO-HA-REM oraz 125/22 przy  
ul.  Konopnickiej  4,  zabudowanej  budynkiem hotelu.  Burmistrz  wyjaśnił,  iż  na  podstawie 
wcześniejszych praktyk oraz rozmów z likwidatorem ww. nieruchomości być przekazane  
w trybie ordynacji podatkowej - za zaległości podatkowe. Następnie przedstawił możliwości 
przekazywania  nieruchomości  przez  likwidatora  KZCP oraz  odczytał  pismo  skierowane  
do wojewody śląskiego z propozycją przekazania ww. nieruchomości w trybie przekazywania 
nieruchomości  zakładowych.  Burmistrz  oznajmił,  że  rozumie  rozgoryczenie  mieszkańców, 
którzy jako wieloletni pracownicy chcą nabyć zajmowane lokale z ulgą i zapewnił, że zależy 
mu na dobru mieszkańców.
Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  K.  Jelonek 
poinformował,  iż  członkowie  komisji  na  swoim  posiedzeniu  omawiali  projekty  uchwał  
w sprawie przejęcia ww. nieruchomości i mają szereg wątpliwości, w szczególności co do 
stanu technicznego budynków oraz zadłużenia nieruchomości u innych podmiotów (hipoteki). 
W związku z powyższym członkowie komisji zaopiniowali o odwołanie się do pracownika 
ds. likwidacji z Departamentu Przekształceń Własnościowych i powstrzymanie się do tego 
czasu z przejmowaniem nieruchomości od likwidatora KZCP.
Przewodnicząca  Komisji  Gospodarczej Rynku  Pracy,  Bezpieczeństwa,  Praworządności  
i Ochrony Środowiska poinformowała, że na posiedzeniu komisji członkowie zapoznali się 
z  projektami  uchwał.  Przewodnicząca  Komisji  Gospodarczej  poinformowała  radnych,  
że  zgodnie  z  wydrukiem z  ksiąg  wieczystych  –  przedmiotowe nieruchomości  obciążone  
są  hipoteką  na  rzecz  Gminy  Tworóg  i  firmy  consultingowej  z  Będzina.  W  związku  
z powyższym członkowie komisji są przeciwni przejmowaniu nieruchomości.
Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu,  Zdrowia  i  Spraw  Socjalnych 
poinformowała,  że  projekty  uchwał  były  analizowane  na  posiedzeniu  komisji,  wraz  
z  członkami  Komisji  Rewizyjnej,  Skarbnikiem,  Burmistrzem  oraz  pracownikiem  Urzędu 
Miejskiego  Michałem Szewczykiem.  Projekt  uchwały  w sprawie  przejęcia  nieruchomości 
zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  przy  ul.  Konopnickiej  został  jednogłośnie 
odrzucony, a projekt uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości przy ul. Powstańców Śl. 
oraz  Konopnickiej  4,  został  jednogłośnie  przyjęty  w  punkcie  pierwszym  –  budynek 
ambulatoryjno- administracyjny, a jednogłośnie odrzucony w pozostałych punktach.
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  R.  Sendel  poinformował,  że  członkowie  komisji 
negatywnie zaopiniowali oba projekty uchwał.
Następnie  przewodniczący  oczytał  projekt  pierwszej  uchwały.  Przed  głosowaniem radna  
B. Kąkol zgłosiła uwagę, aby w projekcie prawidłowo oznaczyć księgę wieczystą. Zmiana 
została wprowadzona.
Radna I. Nowak wypowiedziała się w sprawie głosu mieszkańców, odnośnie tego, że rada nie 
chce przejąć nieruchomości i poinformowała, że w sprawie przejęcia nieruchomości przy  
ul. Drozdka czekano aby zdjąć hipotekę.
Następnie  głos  zabrał  radny  powiatowy  Józef  Kalinowski  i  przedstawił  dotychczas 
prowadzoną politykę dotyczącą przejmowania i sprzedaży mieszkań zakładowych. Oznajmił 



iż  nie  bał  się  przejmować  budynków obciążonych  hipoteką  i  w swojej  kadencji  za  takie 
działanie został oddany do prokuratury przez radną B. Kąkol. Pani radna B. Kąkol zapytała 
J. Kalinowskiego w jakiej sprawie zgłosiła go do prokuratury, na swoje pytanie nie otrzymała 
odpowiedzi, pytanie skierowała do radcy prawnego. Radca prawny wyjaśnił, że skarga została 
zgłoszona do prokuratury nie przez radną B. Kąkol, a Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedli 
po byłych Kaletańskich Zakładach Celuzlozowo-Papierniczych.  Skarga dotyczyła  podziału 
ogródków. Radca prawny poprosił J. Kalinowskiego z zdementowanie tego co powiedział, ten 
przyznał  się  do pomyłki  i  sprostował,  że  chodziło  o  Stowarzyszenie  Mieszkańców za  co 
przeprosił. Radna B. Kąkol przeprosiny przyjęła.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały z pkt 10. w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości, który został jednogłośnie odrzucony. 

Wynik głosowania: za – 0, przeciw – 13, wstrzymało się – 0.

Obecnych 13 radnych.

Następnie przewodniczący odczytał projekt uchwały z pkt 11. w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości oraz zarządził głosowanie. Projekt uchwały jednogłośnie odrzucono.

Wynik głosowania: za – 0, przeciw – 13, wstrzymało się – 0.

Obecnych 13 radnych.

Ad. 12. Przedstawienie przez instytucje kultury i oświaty ofert programowych dla dzieci 
i młodzieży na ferie w mieście.

Przewodnicząca Komisji Oświaty,  Kultury,  Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych I.  Nowak 
przedstawiła oferty programowe instytucji kultury i oświaty dla dzieci i młodzieży na ferie  
w  mieście.  Poinformowała,  że  członkowie  Komisji  Oświaty  podczas  posiedzenia 
zaakceptowali wszystkie plany pracy instytucji kultury i oświaty. Zaniepokojenie wzbudzał 
jedynie fakt zatrudnienia osoby w Świetlicy Środowiskowej  „Przystań”,  która  nie posiada 
odpowiednich  kwalifikacji.   Radna  I.  Nowak  skierowała  uwagę  do  burmistrza,  że  nie 
zatrudnił  takiej  osoby, która posiada kwalifikacje pedagogiczne.  Burmistrz wyjaśnił,  że za 
zatrudnienie  pracownika  w  Świetlicy  Środowiskowej  „Przystań”  odpowiedzialny  jest 
sekretarz miasta, a fakt nie zatrudnienia dodatkowej osoby wynika z prowadzonej polityki 
oszczędnościowej i ograniczania wydatków. Wywiązała się dyskusja, w trakcie której min. 
Radna M. Potempa pytała o osobę przyjętą w Świetlicy „Port” ze środków z Urzędu Pracy do 
końca  stycznia  br.  Burmistrz  zapewnił,  iż  po  tym czasie  osoba  ta  zatrudniona  będzie  ze 
środków własnych.
Na  koniec  radna  I.  Nowak  zasugerowała  odbycie  kursu  dla  kierowników  koloni  w  celu 
uzyskania wymaganych kwalifikacji przez pracownicę Świetlicy „Przystań”.

Ad. 13. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak poinformował, iż wpłynęło pismo ZEAPO w sprawie 
dofinansowania  działalności  placówek  oświatowych  w kwocie  571.207,65  zł,  a  następnie 
poprosił Panią dyrektor D. Mańczak o zreferowanie. Pani Mańczak omówiła temat potrzeby 
wypłaty dodatków wyrównawczych  dla  nauczycieli  zgodnie  z  art.  30  Karty Nauczyciela. 
Jako główne czynniki takiego faktu podała bardzo niskie dodatki funkcyjne i motywacyjne, 
nie  wypłacanie  zastępstw,  urlopy zdrowotne  oraz  przejęcie  szkoły średniej  i  konieczność 



zatrudnienia  nauczycieli  przedmiotów specjalistycznych.  Przedstawiła  również porównanie 
poszczególnych dodatków dla nauczycieli w gminach ościennych. Radna M. Potempa jako 
czynny  nauczyciel  wyraziła  zdanie,  że  w  innych  gminach  dodatki  są  na  odpowiednim 
poziomie a zastępstwa są wypłacane. Dyrektor D. Mańczak wyjaśniła, iż koszty utrzymania 
placówek  oświatowych  wzrastają  z  roku  na  rok,  a  ze  względu  na  coraz  mniejszą  ilość 
uczniów subwencje są coraz mniejsze. Radny powiatowy J. Kalinowski przedstawił politykę 
prowadzoną  w  tym  zakresie  podczas  jego  kadencji.  Radny  K.  Jelonek  poinformował,  
że Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu analizowała temat dodatków wyrównawczych 
i  zauważyła  ciągły  wzrost  środków  na  oświatę.  Wyraził  również  opinię,  że  organizacja 
powinna  być  przygotowana  na  taki  wydatek,  a  najlepiej  aby wydatki  te  były  rozłożone  
w ciągu roku, zauważył również, że potrzebna jest analiza działania ZEAPO. Radna B. Kąkol 
zarzuciła, że w ciągu całego roku nie zrobiono nic by zmienić sytuację, która wynikła w roku 
poprzednim  przy  zmianie  Karty  Nauczyciela,  pytała  również  kto  jest  odpowiedzialny  
za  prowadzenie  polityki  kadrowej  szkół  oraz  wniosła  o  powołanie  komisji  
do  przeprowadzenia  kontroli  w ZEAPO.  W trakcie  dyskusji  wyjaśnienia  składał  również 
sekretarz. Burmistrz K. Kandzia poinformował radnych, iż przeprowadził rozmowę z dyrektor 
D. Mańczak, w której zobowiązała się ona do podjęcia działań naprawczych, ze swojej strony 
również zapewnił o takowym fakcie.
Następnie  przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  informacje  dotyczące  hasła 
promocyjnego Gminy Kalety. Poinformował, że w ankiecie zamieszczonej na stronie kalety.pl 
oraz w Biuletynie wybrano i głosowano na 4 hasła promocyjne dla Gminy Kalety oraz wniósł 
o przegłosowanie, któregoś z haseł- by można oficjalnie zacząć go używać. Następnie radni 
głosowali na poszczególne hasła:

1. „Kalety – zielona wyspa Śląska” za – 3.
2. „Jezioro, łąka, las Kalety zapraszają Was” za – 0.
3. „Miasto Kalety – same zalety”  za – 0.
4. „Kalety – leśny zakątek Śląska” za – 10.

Wobec  powyższego  „Kalety  –  leśny  zakątek  Śląska”  stało  się  oficjalnym  hasłem 
promocyjnym dla Miasta i Gminy Kalety.

Ad. 14. Interpelacje i zapytania radnych.

Radni zgłaszali bieżące sprawy:
Radny R. Sendel
-  zaproponował,  żeby  pracownicy  Urzędu  Miejskiego  opracowali  strategię  dotyczącą 
odbudowy dróg w Kaletach,
- pytał czy Biuletyn będzie bezpłatny,
Burmistrz udzielił odpowiedzi, że podjęto decyzję, że ma być bezpłatny i poprosił by radni 
wyznaczyli  w poszczególnych dzielnicach punkty gdzie można by pobrać Biuletyn oraz,  
że w formie elektronicznej Biuletyn można przeczytać na stronie kalety.pl.
Radna B. Kąkol
-  podziękowała  za  tablice  z  rozkładami  jazdy  busików  i  pytała  czy  są  umieszczone  
na wszystkich przystankach,
Burmistrz odpowiedział, że mają być umieszczone tablice plastikowe- trwałe.
- prosiła o odnowienie tablic ogłoszeń na terenie miasta oraz wywieszanie w nich ogłoszeń 
i programów sesji Rady Miejskiej,
-  wnioskowała  by  wystąpić  do  likwidatora  z  pytaniem  odnośnie  ogłaszania  przetargów  
na sprzedaż mienia po byłym KZCP,



- prosiła by zająć się drogą pomiędzy ulicami Myśliwską a ulicą Powstańców.
Radna M. Potempa 
– zwróciła się z prośbą o oznakowanie oraz oświetlenie skrzyżowania przy ul. Stawowej  
i Tarnogórskiej w Miotku,
-  poruszyła  kwestę  wysypywania  koszy ze śmieciami  na  terenie  Miotka  i  Zielonej,  przez 
przyjezdnych.
Radny R. Gryc
- pytał na jakim etapie jest remont mostu na ul. Drozdka,
- prosił o wyjaśnienie jak będzie wyglądała współpraca z Vitkovem,
- zwrócił uwagę na zanieczyszczenie miasta przez odchody psów.
Burmistrz odpowiedział,  iż z powodu zimy prace są zawieszone,  a współpraca z miastem 
Vitkov będzie utrzymana.
Radny Z. Mirowski
- pytał o zatłoczony parking przy Miejskim Domu Kultury w Kaletach,
- zgłosił, że pomiędzy kościołem w Miotku a Mokrusem jest kawałek drogi do remontu,
- prosił o wyjaśnienie sprawy odnośnie wpłat podatków na stary numer konta przez osoby 
starsze.
Skarbnik  wyjaśniła  iż  do  końca  2009  r.  funkcjonowało  było  stare  konto  oraz  obiecała 
wyjaśnić zaszłą sytuację.
Radny G. Krupa
- pytał na jakim etapie jest sprawa utworzenia parkingu przy ul. Rogowskiego,
Burmistrz wyjaśnił, że trwają rozmowy na ten temat z prawnikiem.
-  pytał  o  kontenery  wielkogabarytowe-  otrzymał  odpowiedź,  że  takie  kontenery  będą 
wystawiane w poszczególnych dzielnicach miasta zgodzie z harmonogramem.
Radna I. Nowak
- zwróciła się z prośbą o utworzenie przejścia dla pieszych na wysokości Drogerii przy ul. 1 
Maja 14.
Radni K. Jelonek, G. Krupa, Z. Mirowski, I. Nowak, J. Perz oraz M. Potempa:
-  wnioskowali  o  podjęcie  działań  mających  na  celu  naprawę  uszkodzonych  dróg  w 
poszczególnych dzielnicach miasta.
Radna J. Perz:
- prosiła o przesunięcie przejścia dla pieszych na ul. Sienkiewicza.
Na  koniec  przewodniczący  odczytał  zaproszenie  do  wzięcia  udziału  w  rozgrywkach 
piłkarskich dla radnych oraz poinformował o zgłaszaniu terminów dyżurów radnych.

Ad 15. Zakończenie sesji. 

W  związku  z  wyczerpaniem  programu  sesji  przewodniczący  zamknął   III  sesję  Rady 
Miejskiej w Kaletach.
Obrady zakończyły się o godzinie 21.57
Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Sesję prowadził: Protokołowała:



Eugeniusz Ptak Małgorzata  Mazur

 


