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Protokół XLIV/2010 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 31 sierpnia 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 XLIV 

sesję Rady Miejskiej. 

Powitała radnych, burmistrza Józefa Kalinowskiego, sekretarza miasta Marcina Parysa, radcę 
prawnego Michała Pawełczyka, skarbnika Renatę Sosnica oraz mieszkańców miasta. 

Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych (radni R. 

Müller, R. Parys, A. Kurc – spóźnią się, Radny B. Walczak – nieobecny usprawiedliwiony), 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.  

Burmistrz poinformował, że w dniu wczorajszym o godz. 14.00 otrzymał operat szacunkowy 

od likwidatora KZCP terenów przy ul. Fabrycznej w okolicach stawów. Dodał, że jest to ważny 

teren dla miasta i warto go przejąć, dlatego został przygotowany odpowiedni projekt uchwały 

w tej sprawie. 

Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad, po pkt 7 punktu pn. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (stawy). 

Przewodnicząca poddała zmianę pod głosowanie. 

  

Wynik głosowania: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.  

 

Obecnych 11 radnych. 

 

Zmiana został przyjęty. 

 

Następnie radna B. Kąkol zwróciła się z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad punktu dot. 

podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (drogi). Zdaniem 

radnej wszystkie drogi, które gmina na podstawie tej uchwały nabyłaby są drogami gminnymi. 

W chwili obecnej miasto ponosi koszty ich utrzymania oraz płaciłoby opłatę za użytkowanie 

wieczyste. 

Burmistrz wyjaśnił, że owszem drogi są gminne i ponoszone są koszty użytkowania ich jednak 

miasto nie jest właścicielem tych terenów. Burmistrz stwierdził, że warto przejąć te tereny, 

gdyż otrzymujemy je niejako za darmo. Zadłużenie zakładu względem gminy jest nie do 

odzyskania. 

Radna B. Kąkol stwierdziła, że tereny te powinny być własnością miasta, jednak na podstawie 

błędnej decyzji wojewody stały się własnością KZCP. Jej zdaniem miasto powinno się odwołać 
od tej decyzji i przejąć tereny na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. 

 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem formalnym radnej B. Kąkol 

 

Wynik głosowania: za – 3, przeciw – 8, wstrzymało się – 0.  

 

Obecnych 11 radnych. 

 

Wniosek został odrzucony. 

 

Przewodnicząca ogłosiła, że program został przyjęty i liczy 15 punktów. 



 2 

 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XLI, XLII, XLIII 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 nabycie nieruchomości.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (stawy).  

9. Podjęcie uchwały w sprawie planu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Kalety na lata 2010 - 2032. 

10. Sprawdzenie stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2010/11. 

11. Rozpatrzenie pisma wojewody w sprawie skarg radnej Blandyny Kąkol. 

12. Rozpatrzenie wezwania mieszkańców Kalet do usunięcia naruszenia prawa uchwałą  
Nr 316/XLIII/2010. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Interpelacje i zapytania radnych.  

15. Zakończenie sesji.  

  

Ad 3. Przyjęcie uwag do protokołu XLI, XLII, XLIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

 
Przewodnicząca poinformowała, że powyższe protokoły, zgodnie z zapisami statutu, zostały 

dołączone do materiałów na sesje.  

Do protokołu XLI sesji wpłynęły uwagi radnej B. Kąkol po półtoramiesięcznym okresie. 

Uwagi stanowią załącznik do niniejszego protokołu.  

Radna poinformowała, że była w Biurze Rady, aby odsłuchać materiał, jednak pracownik 

poinformował ją, że uwagi powinny zostać złożone na piśmie.  

Przewodnicząca stwierdziła, że składanie uwag na dzień przed sesją do protokołu, z którym 

radna mogła zapoznać się półtora miesiąca temu jest niedopuszczalne, gdyż dotyczą protokołu 

z XLI sesji i powinny być przedstawione najpóźniej na XLII sesji. Następnie zwróciła się do 

protokolanta o przedstawienie uwag radnej oraz przedstawienie faktycznego przebiegu sesji 

zgodnie z nagraniem.  

 

Uwaga 1 do punktu 2, protokołu XLI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

 

Radna zakwestionowała zapis w protokole „wyjaśnienia od przewodniczącej”: 

 

[Wyjaśnienia od przewodniczącej: p. Martyna Ganc, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego w Kaletach oraz schematem organizacyjnym, prowadzi Samodzielne 

Stanowisko ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego podlegając bezpośrednio 

sekretarzowi miasta, a nie jak twierdzi radna B. Kąkol, naczelnikowi Wydziału Organizacji i 

Obsługi],  

 

gdyż nie zostały one wypowiedziane w toku sesji.  

 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zasadnością uwagi do protokołu.  

 

Wynik głosowania: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.  

 

Obecnych 11 radnych. 
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Uwaga został uznana za zasadną. 
 

Uwaga 2 do punktu 4, protokołu XLI sesji Rady Miejskiej w Kaletach, była uwagą techniczną, 
nie podlegającą głosowaniu. 

Burmistrz odniósł się do tej uwagi stwierdził, że w żadnej rozmowie telefonicznej z 

mieszkańcami Zielonej nie stwierdził, że sprawa spuszczenia wody ze stawów w Zielonej go 

nie interesuje, gdyż stawy mu nie podlegają. 
 

Uwaga 3 do punktu 5, protokołu XLI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

 

Uwaga dotyczyła rzekomego pytania przewodniczącej do mieszkańca Kalet p. Józefa Breguły 

„Kim Pan jest?” 

Zgodnie z nagraniem przebiegu sesji pytanie takie z ust przewodniczącej nie padło. 

 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zasadnością uwagi do protokołu.  

 

Wynik głosowania: za – 0, przeciw – 5, wstrzymało się – 6.  

 

Obecnych 11 radnych. 

 

Uwaga została uznana za bezzasadną. 
 

Uwaga 4 do punktu 23, protokołu XLI sesji Rady Miejskiej w Kaletach, była uwagą 
techniczną, nie podlegającą głosowaniu. 

 

Uwaga 5 do punktu 23, protokołu XLI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

 

Dotycząca ustalenia ubezpieczyciela sprawcy wypadku w wyniku, którego został uszkodzony 

słup oświetlenia ulicznego przy ul. Tarnogórskiej w Miotku.  

 

Zgodnie z nagraniem radna dwukrotnie pytała o sprawcę wypadku nie zaś jak twierdzi  

o ubezpieczyciela sprawcy. 

 

Radna B. Kąkol wycofała tę uwagę. 
 

Burmistrz wyjaśnił, że faktycznie na słupach oświetleniowych widnieją tabliczki z napisem 

UM Kalety, jednak miasto do tej pory nie przejęło tych słupów. Wymagane jest jeszcze 

dopełnienie kilku formalności, aby mogły stać się majątkiem gminy. 

 

Przewodnicząca zwrócił się do radnych, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu XLII sesji Rady 

Miejskiej w Kaletach. 

 

Radna B. Kąkol zwróciła się z uwagą, aby w pkt 9 zmienić zapis mówiący o tym, że organem 

prowadzącym szkoły ponadgimnazjalnej będzie Miasto Kalety, a nie jak podano Urząd Miejski 

w Kaletach. Uwaga została uwzględniona. 

 

Przewodnicząca zwrócił się do radnych, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu XLIII sesji Rady 

Miejskiej w Kaletach. 

 

Uwag nie zgłoszono.  

 

(radny A. Kurc przybył na sesję. Obecnych 12 radnych).   
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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. 

 
(R. Müller przybył na sesję obecnych 13 radnych). 

 
W związku z przybyciem na sesję przedstawicieli firmy EDU – RES, która na podstawie 

uchwały Rady Miejskiej w Kaletach będzie przez okres 9 lat i 11 miesięcy dzierżawiła 

nieruchomość przy ul. Rogowskiego 43 pod Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, 

przewodnicząca zwróciła się do radnych z propozycją zmiany porządku obrad. Zaproponowała 

aby dotychczasowy pkt 12, (Rozpatrzenie wezwania mieszkańców Kalet do usunięcia 

naruszenia prawa uchwałą Nr 316/XLIII/2010), porządku obrad przenieść w miejsce punktu 5.  

Przewodnicząca poddała zmianę pod głosowanie.  

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

 

Obecnych 13 radnych. 

 

Zmiana został przyjęty. 

 

Ad. 5. Rozpatrzenie wezwania mieszkańców Kalet do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą Nr 316/XLIII/2010. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach Maria Wiatrek powitała Pana Henryka Września 

oraz Andrzeja Gęsiarza, przedstawicieli firmy EDU-RES, a następnie odczytała pismo jakie 

mieszkańcy Kalet skierowali do Biura Rady (wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 

dokonanego uchwałą Nr 316/XLIII/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku). 

Zwróciła się do radcy prawnego Michała Pawełczyka z prośbą o zreferowanie przedstawionej 

sprawy. 

Radca prawny M. Pawełczyk poinformował, że każda z podejmowanych przez Radę Miejską 
uchwał jest przedmiotem kontroli pod względem zgodności z prawem przez Nadzór Prawny 

Wojewody. Omawiana uchwała po podjęciu została przesłana do Urzędu Wojewódzkiego (data 

otrzymania 3 sierpnia 2010 r.). Obecnie nadzór prawny ma 30 dni na zweryfikowanie uchwały 

oraz wszczęcie postępowania nadzorczego, w razie gdyby uchwała naruszała prawo. Dlatego 

stwierdził, że wszelkie działania związane z uznaniem uchwały za niezgodną z prawem przez 

radnych byłyby przedwczesne. Radca stwierdził również, że w jego przekonaniu uchwała w 

żadnym momencie nie narusza prawa. Gmina ma pełne prawo wynajmować lokal użytkowy 

bez przeprowadzenia przetargu zgodnie z art. 37 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

(W 2006 nowelizacja wspomnianej ustawy ograniczała to prawo, jednak w 2009 przywrócono 

przepis umożliwiający bezprzetargowe wynajmowanie lokali użytkowych). Poinformował, że 

podobną uchwałę rada podjęła przy okazji sprzedaży szkoły w Drutarni na rzecz Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci i w tym przypadku nadzór prawny nie miał zastrzeżeń. Poinformował 

również, że w zeszłym tygodniu rozmawiał m.in. na powyższy temat z Dyrektorem Nadzoru 

Prawnego Wojewody Śląskiego Krzysztofem Nowakiem, który poprosił o przedstawienie 

zagadnienia likwidacji ZSE-E i wszystkich spraw z tym powiązanych.  

Następnie przewodnicząca zwróciła się do obecnych, czy zgłaszają jakieś pytania do powyższej 

sprawy. 

Mieszkanka Kalet p. A. Matlik pytała dlaczego nie ogłoszono wcześniej, że jest możliwość 
wydzierżawienia tego budynku. Jej zdaniem warto było poinformować o tym zainteresowane 

osoby oraz mieszkańców.    

Radca prawny wyjaśnił, że są pewne sytuacje, które nie pozwalają organom gminnym czekać.  
Przypomniał, że budynek gmina otrzymała od Starostwa Tarnogórskiego w zamian za przejęcie 

zadania powiatu – prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej. Po przejęciu budynku nadarzyła się 
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niepowtarzalna okazja zagospodarowania części nieruchomości przez prywatnego 

przedsiębiorcę. W drugiej części budynku, w sali gimnastycznej oraz salach towarzyszących, 

realizowany będzie obowiązek szkolny przez uczniów byłego ZSE-E. Podkreślił, że gmina 

otrzymała budynek od starostwa z zastrzeżeniem wykorzystywania go pod cel publiczny, 

dlatego każda próba komercyjnego udostępnienia byłaby niezgodna z umową. Pewnym 

zrządzeniem losu nadarzyła się niepowtarzalna okazja zagospodarowania nieruchomości, zaś 
dzierżawca zobowiązał się do przeprowadzenie w nim kapitalnego remontu. Uruchomienie  

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z pewnością przełoży się na nowe miejsca pracy w 

mieście. Nadmienił również, że rada nie podjęła decyzji sprzedaży, a jedynie dzierżawy, która 

po wskazanym w umowie okresie zostanie rozwiązana, jeżeli prowadzona działalność okaże się 
uciążliwa dla mieszkańców. Na zakończenie stwierdził, że cała sprawa z likwidacją ZSE-E 

oraz przejęciem i wydzierżawieniem budynku przy ul. Rogowskiego 43 jest bardzo złożona i 

wielowątkowa, dlatego dla osób, które wcześniej się tym nie interesowały trudne będą do 

zrozumienia przesłanki, jakimi kierowali się przedstawiciele władzy w mieście przy 

podejmowaniu tej decyzji. 

Mieszkanka p. A. Matlik pytała o metraż, który został wynajęty firmie EDU-RES dla 30 

wychowanków oraz dlaczego nasi uczniowie w liczbie ok. 73 będą realizowali zajęcia w 

klasach lekcyjnych znajdujących się przy sali gimnastycznej, która generuje duży hałas. 

Zanim przewodnicząca Maria Wiatrek udzieliła głosu panu H. Wrześniowi poinformowała, że  

w poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety ukazały się trzy artykuły na 

temat Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (autorstwa radnej powiatowej Marii Rogocz, 

p. Andrzeja Gęsiarza oraz burmistrza Józefa Kalinowskiego). Odniosła się do artykułu radnej 

powiatowej, która negatywnie oceniła podjętą decyzję. Przewodnicząca poprosiła p. H. 

Września o przybliżenie funkcjonowania tego typu placówek, gdyż jej zdaniem niewiedza 

mieszkańców rodzi wiele strachu, kontrowersji i niepotrzebnych złych emocji wokół tej 

sprawy.  

H. Wrzesień podziękował przewodniczącej za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Poinformował, 

że planował przedstawić profesjonalną prezentację na temat działalności i osiągnięć EDU-RES, 

jednak doszedł do wniosku, że może to zostać odebrane jako tani chwyt marketingowy. 

Stwierdził również, że radni którzy mieli okazję oglądać podobne placówki prowadzone przez 

EDU-RES wiedzą, że firma działa bardzo profesjonalnie. Zaprosił również zainteresowanych 

mieszkańców do odwiedzenia placówek prowadzonych przez firmę EDU-RES w innych 

gminach. Dodał, że postawa mieszkańców Kalet nie jest dla niego zaskoczeniem, praktycznie 

w każdej z miejscowości, w której działają, rekcje mieszkańców są podobne. Głównie obawy 

spowodowane są brakiem znajomości materii oraz strachem przed czymś nowym potocznie 

określanym jako zagrożenie.  Dlatego uważa, że najlepszą metodą przekonania mieszkańców 

do pozytywnych aspektów tej działalności jest codzienna działalność. Specyfiką działalności 

EDU-RES jest nielimitowanie etatów, placówka zatrudniania ludzi w zależności od potrzeb 

wychowanków. Dodał również, że w ciągu 4 letniej działalności nie zdarzyły się żadne 

incydenty, które mogłyby choć w małym stopniu zagrozić bezpieczeństwu miejscowej 

ludności.  

Nadmienił również, że działalność MOW nie ogranicza się jedynie do działalności 

resocjalizacyjnej. W każdej z placówek firma czyni wiele inwestycji w infrastrukturę 
miejscowości na terenie której się znajdują (Krzepice, Julianpol). Z boisk, które zostały 

wyremontowane mogą korzystać również mieszkańcy gminy. 

Mieszkanka Kalet M. Kulisz pytała, czy placówka będzie zamknięta i monitorowana?  

H. Wrzesień wyjaśnił, że jak najbardziej placówka będzie monitorowana, wszystkie wyjścia, 

wejścia, korytarze, pomieszczenia wewnątrz oraz teren wokół budynku będzie objęty 

monitoringiem. Jeżeli zaś chodzi o to czy placówka będzie zamknięta oczywiście nie ma takiej 

opcji. Wychowankowie będą mogli wychodzić poza budynek oraz teren placówki jednak tylko 

i wyłącznie pod nadzorem opiekuna, za każde samowolne oddalenie się wychowanka 

regulamin przewiduje odpowiednie restrykcje. Dodał, że dziennie wychowankowie znajdują się 
pod opieka co najmniej 2 wychowawców. Oprócz tego na terenie placówki w godzinach 

popołudniowych przebywać będzie dodatkowo 2 asystentów oraz specjaliści (psycholog, 
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terapeuta, logopeda itp. Na 30 wychowanków przypadać będzie od 4 – 6 opiekunów). Dzień 
wychowanka w ośrodku w całości będzie zaplanowany przez wychowawców. Każdy z 

wychowanków będzie miał również swoje obowiązki z których będzie się musiał sumiennie 

wywiązywać. 
Mieszkanka A. Matlik pytała o wysokość czynszu jaki firma płaci w innych gminach za 

wynajem budynków pod podobną działalność?  

H. Wrzesień poinformował, że w Krzepicach za budynek 630 m
2
 oraz duży teren wokół 

budynku, firma płaci o 200 zł więcej niż będzie płaciła w Kaletach. Za budynek przy ul. 

Rogowskiego w Kaletach firma miesięcznie odprowadzać będzie czynsz w wysokości 1.220,00 

zł brutto. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę to, że budynek będzie wykorzystywany na cele 

publiczne i wysokość czynszu nie może być porównywana z wynajmem lokalu użytkowego dla 

celów komercyjnych. 

A. Gęsiarz zwrócił również uwagę na fakt, że budynek zostanie wyremontowany i 

dostosowany do restrykcyjnych wymagań Unii Europejskiej dla budynków, w których 

realizowana jest działalność oświatowa. Dodał, że obecnie firma inwestuje ok. 1 mln. zł w 

remont budynku i środki te nie są w żadnym stopniu potrącane z czynszu. Podał przykład, że 

sama wymiana 4 drzwi o właściwościach ppoż. to wydatek rzędu ok. 40.000,00 zł, jego 

zdaniem żaden komercyjny inwestor nie zrealizowałby takiego remontu i nie zainwestowałby 

takich środków w majątek, którego nie jest właścicielem. Firma EDU-RES taki remont musi 

wykonać, gdyż jest zobowiązana spełniać odpowiednie wymogi, aby mogli w nim przebywać  
podopieczni. 

H. Wrzesień dodał, że budynek aktualnie doprowadzany jest do odpowiednich wymogów. Co 

roku będzie odnawiany, zaś co dwa lata będzie podnoszony jego standard. Zapewnił, że 

remonty nie ograniczą się jedynie do budynku. Firma w ramach możliwości finansowych oraz 

dysponowania dodatkowymi terenami, będzie starała się zadbać o obejście wokół budynku, tj. 

utrzymanie terenów zielonych, wybudować boisko sportowego itp. 

Mieszkanka A. Matlik pytała, czy ze środków, które Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 

Górach przekaże na działalność szkoły ponadgimnazjalnej będzie również utrzymywany 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy? 

Skarbnik wyjaśniła, że środki te będą tylko i wyłącznie na działalność szkoły 

ponadgimnazjalnej - trzech klas byłego ZSE-E, które gmina przejęła, aby uczniowie mogli 

dokończyć edukację w Kaletach. Środki te będą przeznaczone na wynagrodzenia dla 

nauczycieli oraz wydatki rzeczowe. 

A. Gęsiarz wyjaśnił, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy utrzymuje się z subwencji 

oświatowej oraz ze środków własnych. 

Burmistrz jeszcze raz omówił proces rozmów ze starostwem na temat likwidacji i 

przejmowania przez gminę Kalety uczniów oraz utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej. 

Omówił również rozmowy na temat wydzierżawienia nieruchomości firmie EDU – RES. Na 

koniec stwierdził, że po przeprowadzeniu wizji lokalnych w podobnych placówkach 

prowadzonych przez firmę p. H. Września uważa, że tego typu placówki są prowadzone 

profesjonalnie i dodał, że protesty przeciwko takiej działalności piszą osoby nie mające 

doświadczenia w resocjalizacji. 

Mieszkanka M. Kulisz pytała burmistrza, czy podejmując decyzję o wydzierżawienie budynku 

firmie EDU-RES był przeświadczony o tym, że w drodze przetargu nieruchomość nie 

znalazłaby dzierżawcy? 

Burmistrz przypomniał, że przez 3 lata nie umiał znaleźć nabywcy budynku szkoły w Drutarni 

i przez ten okres budynek niszczał i tracił na wartości. Podejmując decyzję o wynajęciu 

budynku ZSE-E firmie EDU-RES kierował się tym, aby podobna sytuacja nie powtórzyła się.  
Mieszkaniec Kuczowa p. Ł. Skop pytał dlaczego postanowienie o zwołaniu sesji nie zostało 

zamieszczone w odpowiednim terminie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 

Kalety.  

Przewodnicząca poinformowała, że w tym czasie przebywała na urlopie, również na dłuższym 

urlopie był pracownik obsługi rady. Zapewniła, że w miejscach, gdzie zwykle zostają 
zawieszone ogłoszenia o sesji i tym razem zostały wywieszone. Dodała, że XLIII sesję 
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organizował wiceprzewodniczący i zwróci się do niego o wyjaśnienie tej sytuacji jak również 
zobliguje do wystosowania odpowiedzi w tej sprawie. Zapewniła również, że z całą pewnością 
nie kierowano się w tej kwestii złymi intencjami raczej wynikało to z pośpiechu. Trzeba było 

podejmować szybkie decyzje więc i sesja została zorganizowana w bardzo szybkim czasie, 

podczas okresu urlopowego co również nie jest bez znaczenia. 

P. H. Wrześnień dodał, że presja czasowa była również po stronie firmy EDU-RES. Aby 

dostosować budynek do odpowiednich standardów potrzebne jest ok. 6 miesięcy. W przypadku 

Kalet tego czasu było o wiele mniej, dlatego decyzja o wydzierżawieniu nieruchomości 

musiała być podjęta bardzo szybko. Na dzień dzisiejszy stwierdził, że 15 września br. to 

przypuszczalna data uruchomienia ośrodka, gdyż jest jeszcze bardzo wiele formalności do 

załatwienia. Zaapelował do mieszkańców, aby nie szukać w tym temacie drugiego dna.  

Następnie przewodnicząca udzieliła głosu mieszkańcowi Kalet p. J. Bregule, który jako były 

nauczyciel, pedagog i dyrektor placówki oświatowej chciał przedstawić swój punkt widzenia 

na tę sprawę. Odniósł się do artykułu radnej powiatowej M. Rogocz stwierdził, że po jego 

lekturze był zszokowany jego treścią. Wyraził swoje zdziwienie jak osoba będąca w 

przeszłości wicestarostą oraz obecnie radną powiatową może wypisywać takie idiotyzmy. W 

sprawie Miejskiego Ośrodka Wychowawczego zasięgał opinii ks. Proboszcza z Kalet, Herb 

oraz katechety z Herb. Rozmawiał również na ten temat z dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Herbach. Przypomniał, że w kadencji 1998-2002 w radzie powiatu 

zajmował się sprawami bezpieczeństwa powiatu, w którym to funkcjonowały ośrodki MOW w 

Krupskim Młynie i w Radzionkowie,  dlatego też temat jest mu dobrze znany. Stwierdził 

równocześnie, że decyzja o wynajęciu budynków byłego ZSE-E pod działalność MOW była 

słuszna. Wyraził swoje zdziwienie postawą mieszkańców sprzeciwiających się tego typu 

działalności, a w szczególności osób młodych, które podeszły do sprawy zbyt emocjonalnie nie 

zapoznając się z zagadnieniem. Jego zdaniem należy przeprowadzić kampanię informacyjną na 

temat działalności tego typu placówek, przedstawiając mieszkańcom całe zagadnienie.  

Następnie przystąpił do zadawania pytań obecnemu na sesji właścicielowi firmy EDU-RES p. 

H. Wrześniowi. Lista pytań p. J. Breguły odpowiedzi p. H. Września poniżej. 

1. Czy uczniowie uczęszczający do MOW na zakończenie edukacji otrzymają świadectwo 

mówiące o  ukończeniu gimnazjum, czy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego? 

Będą to świadectwa ukończenia gimnazjum, gdyż będą realizowali normalny program 

edukacyjny.  

2. Czy w programie i zadaniach wychowawczych MOW jest ujęta pomoc mieszkańcom, 

osobom starszym, kontakt ze społeczeństwem, pomoc w zakupach itp. jako program 

wychowawczy dla tej młodzieży? 

Większym stopniu tak, program edukacyjny przewiduje takie elementy resocjalizacji.  

3. Czy planowane są spotkania integrujące młodzież z terenu miasta Kalety z młodzieżą która 

będzie przebywać w ośrodku.  

Są takie plany jest to naturalną rzeczą. Dodał również, że z jego doświadczenia wynika, że 

częściej zdarzając się problemy z miejscową młodzieżą niż z młodzieżą przebywającą w 

ośrodku, pomiędzy którymi dochodzi do konfrontacji. Jest to naturalne, jednak uważa, że 

młodzież zawsze znajdzie nić porozumienia i nie jest to wielkim problemem. Dlatego też 
planowane są dni otwarte i podobne przedsięwzięcia.  

4. Ilu z tych uczniów ma wyroki karne? 

Nie są to osoby mające wyroki karne, są to postanowienia sądowe sądów dla nieletnich.  

5. Czy w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych znajdują się dzieci, których rodzice 

zostali pozbawieni praw rodzicielskich za znęcanie się nad nimi? 

Takie dzieci nie są podopiecznymi MOW, a domów dziecka.  

6. Czy w tej placówce będzie prowadzona religia, gdyż z informacji posiadanych przez niego w 

ośrodku będzie zatrudniony ksiądz z parafii św. Józefa w Kaletach? Zaś z informacji 

uzyskanych z placówki w Herbach dowiedział się, że cała młodzież ośrodka uczestniczy w 

mszach św.  

W placówce będą odbywały się zajęcia religii. Jeżeli zaś chodzi o uczęszczanie do kościoła, 

podopieczni mają możliwość, jednak nie jest to przymus. 
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7. Z jakich źródeł będzie finansowany MOW w Kaletach? 

Z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych pozyskanych z różnych źródeł. 

8. Czy w umowie dzierżawy widnieje zapis mówiący o możliwości jej wypowiedzenia? 

Jest zapis umożliwiający wypowiedzenie umowy obydwu stronom. 

9. Czy w przeciągu działalności firmy EDU-RES zdarzyły się incydenty takie jak gwałty 

morderstwa? 

Nic na ten temat nie jest mu wiadomo.  

10. Dlaczego postanowiono zbierać podpisy popierające uchwałę 316/XLIII/2010 w sprawie 

bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości dopiero po podjęciu uchwały, a nie przed?  

Burmistrz wyjaśnił, że była to jego inicjatywa, a jej celem było porównanie liczby 

zwolenników i przeciwników. Sądził, że sprawie nadano takiego rozgłosu, że osób uznających  

uchwałę za niezgodną z prawem będzie o wiele więcej niż osób popierających uchwałę. 
Okazało się, że po 4 dniach funkcjonowania listy zebrano o wiele więcej podpisów 

zwolenników funkcjonowania MOW w Kaletach. Burmistrz jeszcze raz podkreślił, że 

mieszkańcy zbierali podpisy pod stwierdzeniem, że uchwała jest niezgodna z prawem. Jego 

zdaniem, aby to określić wystarczy podpis osoby badającej ją w wydziale nadzoru prawnego. 

Stwierdził również, że najwięcej podpisów przeciwko funkcjonowaniu MOW było od osób 

które wykupiły mieszkania na tzw. osiedlu królów ze zniżką.   
W dalszej części p. J. Breguła kierował pytania do p. Henryka Września.  

11. Czy w placówce zostanie zatrudniona kompetentna kadra? I ile podań wpłynęło do EDU-

RES w sprawie pracy w MOW w Kaletach? 

Za każdym razem, gdy otwierana jest nowa placówka zatrudniani są najlepsi fachowcy w 

dziedzinie resocjalizacji. Dodał, że na chwilę obecną 40% wychowawców, którzy zostaną 
zatrudnieni w MOW to mieszkańcy Kalet. W przypadku nauczycieli jest to 90%. Po 4 dniach 

od ogłoszenia naboru do pracy w EDU-RES wpłynęło 150 aplikacji.  

12. Czy nie obawia się Pan, że jest traktowany jako osoba która przez działalność ośrodka 

skłóciła społeczeństwo Kalet? 

Nie to było jego celem i intencją w żadnym stopniu nie poczuwa się w tej kwestii do winy.  

13. Czy w ośrodkach zdarzają się ucieczki podopiecznych, a jeżeli tak to najczęściej gdzie 

młodzież ucieka? 

Faktycznie ucieczki się zdarzają, najczęściej podopieczni próbują uciekać do domu poza 

miejscowość, w której znajduje się dany MOW. 

Z informacji jakie p. J. Breguła uzyskał w rozmowie z dyrektorem MOW w Herbach wynika, 

że jeżeli zdarzają się ucieczki to najczęściej na skradzionym rowerze w kierunku Częstochowy. 

Po wyczerpaniu listy pytań pana J. Breguły przewodnicząca M. Wiatrek udzieliła głosu radnej 

B. Kąkol. 

Radna pytała na jakich zasadach odbywają się kontakty młodzieży przebywającej w MOW ze 

swoimi rodzicami?  

Podopieczni mogą wyjeżdżać na urlopy weekendowe, świąteczne, ferie. Rodzice również mogą 
odwiedzać dzieci w ośrodku po uzgodnieniu z wychowawcami oraz dwa razy w roku 

organizowane są zjazdy rodziców w formie pikników. Przed każdym wyjazdem i spotkaniem 

dziecka z rodzicami musi zostać wydana zgoda sądu. 

Radna zwróciła się również z pytaniem do p. A. Gęsiarza, czy jest dyrektorem Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Herbach oraz jaką funkcję pełni w firmie EDU-RES. 

A. Gęsiarz wyjaśnił, że pełni funkcję dyrektora MOW w Herbach zaś w EDU-RES pełni 

funkcję eksperta, doradcy. 

Radna pytała na jakich zasadach planuje połączyć pracę w MOW w Kaletach z pracą w MOW 

w Herbach.  

A. Gęsiarz wyjaśnił, że nie ma zamiaru tego w żaden sposób łączyć. W Herbach pracuje jako 

dyrektor, zaś w Kaletach jego praca będzie doradcza i ekspercka. W żaden sposób obydwa 

zajęcia się nie wykluczają. Dodał również, że pełni funkcję eksperta Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i nie jest pracownikiem ministerstwa.    

Po wyczerpaniu pytań do p. H. Wrzesnia oraz p. A. Gęsiarza przewodnicząca podziękowała 

gościom za obecność i poświęcony czas. Ogłoszono 15 min przerwy. 
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Po przerwie przewodnicząca udzieliła głosu mieszkańcowi p. J. Bregule, który zwrócił się z 

pytanie do radcy prawnego M. Pawełczyka. Czy w umowie dzierżawnej jest zawarty zapis 

mówiący o możliwości zmiany wysokości czynszu oraz w jakich przypadkach można 

wypowiedzieć umowę? 

Radca prawny stwierdził, że w chwili obecnej nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to 

pytanie, jednak zaprosił mieszkańca w przyszły wtorek w celu prześledzenia zapisów 

wspomnianej umowy.  

Radny R. Müller pytał kto organizował wyjazd radnych do ośrodków prowadzonych przez 

EDU-RES, gdyż nie wszyscy radni mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe. 

Burmistrz poinformował, że to on był inicjatorem wyjazdu, jednak ze względu na ograniczoną 
ilość miejsc w busie nie wszyscy radni mogli uczestniczyć w tym wyjeździe.  

 

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

międzysesyjnym. 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach Maria Wiatrek przedstawiła obecnym 

sprawozdanie z działalności rady w okresie międzysesyjnym. Poinformowała, że od 

poprzedniego sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym dobyły się dwie sesje 

Rady Miejskiej (XLII i XLIII).  

- 6 lipca br. przewodnicząca M. Wiatrek, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych Irena Nowak oraz przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

A. Mazur uczestniczyli w spotkaniu z dyrektorami kaletańskich szkół oraz dyrektorem ZEAPO 

w Kaletach. Tematem spotkania była organizacja zajęć szkoły ponadgimnazjalnej. 

- 8 lipca br. na zaproszenie burmistrza miasta Kalety 9 osobowa grupa radnych wizytowała  

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w Krzepicach i Julianpolu. Obydwa ośrodki prowadzone 

są przez firmę EDU-RES. 

- pismem z dnia 24 sierpnia br. przewodnicząca Rady Miejskiej zleciła Komisji Rewizyjnej 

wykonanie kontroli doraźnej w związku ze skargą mieszkańców ul. Wąskiej na działalność 
burmistrza.  

- 30 sierpnia br.  Komisja Oświaty wizytowała placówki oświatowe z terenu miasta Kalety 

przed rozpoczynającym się rokiem szkolnych 2010/2011. 

- 30 sierpnia br. radni uczestniczyli w Miejskim Domu Kultury w Kaletach w sesji strategiczną 
poświęconą życiu kulturalnemu w gminie Kalety. Organizatorem sesji była Agencja Rozwoju 

Lokalnego Agrotur S.A. z Krupskiego Młyna.  

-  przewodnicząca odpowiadała na pisma które wpływały do Biura Rady oraz uczestniczyła w 

cotygodniowych dyżurach. 

 

Ad. 7. 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 przewodniczących komisji stałych 

rady z prośbą o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. Przewodniczący  wszystkich 

komisji poinformowali, że podczas posiedzenia komisji członkowie jednogłośnie wydali 

pozytywną opinię na temat projektu uchwały. 

Skarbnik uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach komisji stałych rady podczas których 

składała wyjaśnienia i odpowiadała na pytania radnych. 

Następnie przewodnicząca zwróciła się do radnych, czy zgłaszają uwagi do projektu uchwały 

Radna B. Kąkol pytała z jakich funduszy zostały przeznaczone środki w wysokości 80.000 zł 

na projekt „Radosna Szkoła”. 

Skarbnik wyjaśniła, że są to środki które KZCP przekazały do budżetu za sprzedaż 
nieruchomości, na której gmina miała założoną hipotekę. Dodała również, że stara się 
gromadzić wszelkie dodatkowe środki finansowe w związku z „dziura budżetową”, która 

powstała po wyrównania wynagrodzeń nauczycielom.  
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B. Kąkol pytała, dlaczego zostało pomniejszone o 8.500 zł zadanie pn. Zakup chłodni oraz o 

lokalizacje placu zabaw realizowanego w ramach projektu „Radosna Szkoła” 

Skarbnik wyjaśniła, że w związku z postępem prac przy budowie kaplicy środki te w tym roku 

nie zostaną wykorzystane.  

Burmistrz poinformował, że plac zabaw planowany jest przy Publicznej Szkole Podstawowej 

Nr 1 w Kaletach za  budynkiem szkoły w których ucząc się dzieci od klasy 1 do 3.  

Radna stwierdziła, że realizacja wielu projektów odbywa się dla szkoły w Kaletach, a nikt nie 

pamięta o potrzebach szkoły w Miotku. Dach szkoły nadaje się do generalnego remont, gdyż 
jest pozałamywany. Kotły centralnego ogrzewania zostały zalane podczas powodzi. Jeden z 

kotłów w dalszym ciągu jest niesprawny. 

Burmistrz poinformował, że z projektu „Radosna Szkoła” nie można zakupić kotła 

grzewczego. Wyjaśnił, że plac zabaw zostanie wybudowany za kwotę ok. 160.000 zł. Gmina 

Kalety przeznacza z własnego budżetu ok. 80.000 zł, zaś drugą połowę otrzymujemy w ramach 

projektu „Radosna Szkoła”. Burmistrz dodał również, że być może uda się pozyskać 
dodatkowe środki z innych źródeł, aby gmina nie musiała wydawać 80.000 zł z własnego 

budżetu. Jeżeli zaś chodzi o remont dachu szkoły w Miotku to odbyły się jego oględziny  

i sprawa będzie realizowana.  

Radny Kazimierz Jelonek stwierdził, że na poprzednich sesjach prosił o środki na remont ulicy 

3 Maja, co prawda remont został wykonany ale droga w dalszym ciągu jest nieprzejezdna. 

Stwierdził również, że dobrze jest jeżeli buduje się place zabaw, jednak obawia się, że gmina 

nie będzie miała środków własnych jeżeli dojdzie do realizacja projektu w ramach RPO 

Województwa Śląskiego na budowę kanalizacji sanitarnej w Drutarni. Dodał również, że 

160.000 zł na plac zabaw to stanowczo za dużo, gdyż są inne ważniejsze zadania do realizacji. 

Burmistrz wyjaśnił, że budowa kanalizacji sanitarnej w Drutarni jest całkiem możliwa do 

realizacji w najbliższym czasie i gdyby wykonał nawierzchnię asfaltową ul. 3 Maja, o co 

wielokrotnie zabiegał radny K. Jelonek, obecnie trzeba by było ją zrywać. Dodał również, że 

do tej pory gmina nie otrzymywała tego typu dotacji, gdy przyszła informacja o 

dofinansowaniu budowy placu zabaw było to miłe zaskoczenie. Burmistrz wyraził nadzieję, że 

w przetargu mogą wyjść pewne oszczędności w realizacji tego zadania. Zwrócił również 
uwagę, że do szkoły w Kaletach uczęszczają także dzieci z Drutarni.   

Radny K. Lebek przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji przekładana była kwota 75.000 

zł z kanalizacji na budowę kompleksu boisk sportowych Orlik 2012. Zwrócił również uwagę, 
że z tego co widzi środki ze sprzedaży działki w Miotku już zostały rozdysponowane, a 

przetarg jeszcze nie został rozstrzygnięty.     

Radny R. Müller wyraził swoje obawy o piec oraz stan dachu w szkole w Miotku. Pytał, czy są 
szanse na realizację tych zadań w najbliższym czasie. 

Burmistrz poinformował, że gmina może otrzymać większe dofinansowanie do budowy 

kompleksu boisk sportowych Orlik 2012, gdyż gmina została dotknięta tegoroczną powodzią. 
Stwierdził, że w bieżącym miesiącu Urząd sprzedawał będzie kawalerkę z centralnym 

ogrzewaniem. Również po pomyślnym sprzedaniu działki w Miotku będą dodatkowe środki 

finansowe.  

Przewodnicząca Maria Wiatrek zwróciła się z propozycją, aby w pierwszej kolejności wykonać 
remont dachu szkoły w Miotku, a dopiero później wybudować plac zabaw.  

Burmistrz stwierdził, że na plac zabaw otrzymamy dotację i jeżeli nie wykonamy go w 

najbliższym terminie środki przepadną.  
Skarbnik zwróciła radnym uwagę na fakt, że w budżecie brakuj jeszcze środków w wysokości 

ok. 300.000 zł jako zaległości w podatku dochodowym. 

Radny R. Müller, pytał jaki jest stan zadłużenia gminy.  

Skarbnik wyjaśniła, że szczegółowe informacje zostały podane w części opisowej 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kalety za I półrocze 2010 roku, które dzisiaj radni 

otrzymali.  

Radny A. Kurc przypomniał, że wielokrotnie wnioskował o utworzenie placu zabaw w centrum 

Kalet. Pytał, czy również pozostałe dzieci, nie tylko uczniowie, będą mogły z niego korzystać. 
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Sekretarz stwierdził, że nie wyobraża sobie sytuacji, aby plac zabaw został wybudowany, a 

następnie nie udostępniany. Dodał również, że kwotę 160.000 zł planuje się profilaktycznie, 

gdyż ma dużą nadzieję, że oferta wybrana w przetargu będzie niższa niż ta kwota.  

Radna B. Kąkol zwróciła się do radnych o rozważenie przesunięcia środków na remont dachu 

szkoły w Miotku oraz na remont kotła grzewczego, gdyż dzieci z Miotka mają takie same 

prawa jak dzieci z PSP 1 w Kaletach.  

Radny L. Galios pytał, czy jest zrobiony kosztorys remontu dachu szkoły w Miotku. 

Burmistrz stwierdził, że owszem jest wykonany kosztorys jednak w chwili obecnej nie jest w 

stanie podać wysokości potrzebnej kwoty. 

Przewodnicząca zwróciła się do burmistrza z informacją, że radni oczekują deklaracji 

przeprowadzenia remontu dachu w szkole w Miotku.  

Burmistrz zapewnił, że dach zostanie wyremontowany jeszcze przed zimą.  
Radna B. Kąkol spytała, w którym dokładnie miesiącu. 

Burmistrz uznał pytanie za złośliwe i poprosił o możliwość nie udzielenia odpowiedzi.  

Przewodnicząca Maria Wiatrek zarządziła głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała nr 319/XLIV/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Kalety na 2010 rok została 

przyjęta.  

 
Wynik głosowania: za – 10, przeciw – 1, wstrzymało się – 2. 

 

Obecnych 13 radnych. 

 

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

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Wiatrek przedstawiła projekt uchwały przygotowany 

przez burmistrza, a następnie zwróciła się do przewodniczących komisji stałych rady z prośbą o 

przedstawienie opinii komisji na temat projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że podczas posiedzenia komisji 

odbyła się dyskusja i wszyscy członkowie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa Praworządności i 

Ochrony Środowiska poinformował, że podczas posiedzenia komisji członkowie stwierdzili, że 

w związku z tym, że drogi te są użytkowane i utrzymywane przez gminę Kalety nie wyrażają 
zgody na przejęcie tych dróg. Członkowie wnioskowali o wystąpienie do Ministerstwa 

Infrastruktury o wszczęcie postępowania zmieniającego decyzję uwłaszczeniową. 
Przewodniczący L. Galios dodał również, że przy tych drogach znajdują się atrakcyjne tereny. 

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

poinformowała, że podczas posiedzenia komisji odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. W 

wyniku głosowania 3 członków komisji było za pozytywną opinią 1 przeciw i 1 wstrzymujący.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że podczas komisji ustalono, że drogi te 

nie stanowią wartości handlowej, dlatego komisja opiniuje negatywnie ich przejęcie. 

Radny Jan Klimek pytał, czy w tym przypadku nie mają zastosowanie przepisy mówiące o 

zasiedzeniu.  

W odpowiedzi Michał Pawełczyk, radca prawny Urzędu Miejskiego w Kaletach poinformował, 

że w tym wypadku nie ma możliwości przejęcia tych dróg na podstawie zasiedzenia. Jedyną 
możliwością jest próba podważenia decyzji wojewody o uwłaszczeniu przedsiębiorstwa 

państwowego. Zwrócił jednak uwagę, że tego typu procesy  mogą wydłużyć i tak przedłużającą 
się likwidację KZCP. Wyraził również wątpliwość, że kiedykolwiek masa upadłościowa 

odzyska zdolność podatkową.  
Burmistrz wyjaśnił, że podobną procedurę przyjął wójt Tworoga  Andrzej Ecler. Długotrwała 

procedura zblokowała na kilka lat przejmowanie oraz sprzedaż kolejnych nieruchomości przez 

gminę oraz spowolniło likwidacje zakładu. Burmistrz stwierdził również, że nie będzie się 
upierał jeżeli radni chcą rozpocząć procedurę wywłaszczeniową. Jednak wyraził obawy, że 

likwidacja może nie zakończyć się, gdyż będzie problem przejęcia dróg.  



 12 

Radny A. Kurc zwrócił się do radcy prawnego z pytaniem, czy istnieje taka możliwość że jeżeli 

gmina nie przejmie tych dróg, a likwidator sprzeda działkę i kawałek drogi prywatnemu 

nabywcy może dojść do blokady drogi. 

Radca prawny wyjaśnił, że takiej możliwości nie ma, gdyż w tego typu przypadkach stosuje się  
procedurę wywłaszczeniową na cel publiczny. Z drugiej zaś strony jeżeli w przeszłości 

przedsiębiorstwo Państwowe otrzymało drogę publiczną to wszystko może się zdarzyć.    
Radny K. Jelonek zwrócił uwagę, że proces likwidacji KZCP ciągnie się już bardzo długo, nie 

pomogły interwencje u wojewody, posła Głogowskiego, przedstawicieli gminy. Kilkanaście 

razy przesuwany był termin zakończenia likwidacji. Przypomniał, że w sprawie omawianych 

dróg w 2006 roku zostało podpisane porozumienie trójstronne pomiędzy Starostwem 

Powiatowym w Tarnowskich Górach, Wojewodą oraz Gminą Kalety, które niestety zostało 

zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Radny poinformował, że podczas 

spotkania u wojewody dowiedział się, że gmina ma możliwość przejęcia tych dróg występując 

do Ministra Infrastruktury lub Skarbu Państwa, o wywłaszczenie Zakładów. Stwierdził 

również, że likwidator niechętnie przekazuje gminie atrakcyjne działki, ze sprzedaży których 

gmina mogłaby odzyskać część długu. Dodał, ze gmina rok rocznie płaci opłatę za wieczyste 

użytkowanie tych dróg.  

Przewodnicząca również zwróciła uwagę, aby wystąpić do likwidatora o przekazanie terenów 

bardziej atrakcyjnych, z których gmina mogłaby odzyskać zadłużenie zakładu.  

Radny L. Galios stwierdził, że zadłużenie Zakładu rzędu 1.200.000 zł względem gminy nie jest 

tak duże. Zaapelował o ostrożność w przejmowaniu dróg. Jego zdaniem gmina w pierwszej 

kolejności powinna zabiegać o tereny np. pod działalność gospodarczą.  
Radna I. Nowak poinformowała, że wnioskiem Komisji Oświaty było zaproszenie na dzisiejszą 
sesję obecnego likwidatora KZCP, jednak z informacji, które posiada z dniem dzisiejszym 

kończy mu się zatrudnienie. Jej zdaniem likwidator co jakiś czas powinien pojawiać się na sesji 

przedstawiając stan likwidacji zakładu. 

Radna B. Kąkol przedstawiła uzasadnienie dotyczące możliwości przejęcia przez gminę dróg w 

drodze zmiany decyzji uwłaszczeniowej. Odczytała również fragmenty porozumienia 

trójstronnego z 2006 roku. Stwierdziła również, że z przejęciem dróg należy wstrzymać się do 

końca likwidacji. 

Radny J. Klimek zwrócił się z wnioskiem formalnym o zakończenie dyskusji i przystąpienie do 

głosowania nad uchwałą. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad winsokiem formalnym radnego J. Klimka.  

 

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

 

Obecnych 13 radnych. 

 

Wniosek został przyjęty. 

 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą.  
 
Wynik głosowania: za – 0, przeciw – 13, wstrzymało się – 0. 

 

Obecnych 13 radnych. 

 

Projekt uchwały nie uzyskał poparcia rady. 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (stawy). 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Wiatrek przedstawiła projekt uchwały przygotowany 

przez burmistrza, a następnie zwróciła się do radnych, czy zgłaszają jakieś pytania do projektu 

uchwały. 

Radny K. Jelonek pytał o status prawny tych nieruchomości oraz o zadłużenie.  



 13 

Burmistrz wyjaśnił, że status prawny nieruchomości to wieczyste użytkowanie, a jeżeli chodzi 

o zadłużenie to na tych terenach są założone hipoteki, które jednak przed przejęciem zostaną 
zdjęte, co zostało uzgodnione z wierzycielami. 

Radna B. Kąkol pytała o powierzchnię tych terenów, o wysokość opłaty za wieczyste 

użytkowanie oraz jakie gmina zadanie własne będzie realizowała na tym terenie.  

Burmistrz wyjaśnił, że obszar stawów to ok. 10 ha, jeżeli chodzi o opłatę to będzie na pewno 

niższa niż za wcześniej omawiane drogi, jednak w chwili obecnej nie jest w stanie podać 
konkretnej kwoty.  

Jeżeli zaś chodzi o wskazanie zadania własnego, które gmina będzie realizowała na tym 

terenie, radca prawny stwierdził, że w chwili obecnej nie ma takiej konieczności. Gmina może 

realizować tam zadania rekreacyjne jeśli plan na to zezwala. 

Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej stawy są utrzymywane przez Polski Związek 

Wędkarski Koło w Kaletach. Związek działając na tych zbiornikach czuł by się pewniej, gdyby 

gmina była w ich posiadaniu. Burmistrz zapowiedział, że jeżeli będzie taka potrzeba to 

przeprowadzi się na tym terenie procedurę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. 

Stwierdził, że w tej sprawie jeszcze dziś zostanie złożony przez niego odpowiedni wniosek do 

zmiany planu.   

Radny A. Kurc dodał, że Koło Wędkarskie w Kaletach zrzesza około 200 mieszkańców 

naszego miasta. Członkowie opiekują się tymi stawami wkładając w to dużo pracy. Działają 
dla dobra miasta promując je poprzez organizację wielu imprez rekreacyjnych.  

Radna B. Kąkol zaproponowała, aby gmina Kalety podjęła działania zmierzające do 

skomunalizowania tego terenu. Obawia się jednak, że konieczne będzie przedstawienie przez 

gminę przeznaczenia tego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

zgodnie ze stanem na rok 1997.  

Radny K. Jelonek zwrócił się z propozycją przeniesienia tego punktu na kolejną sesję.  
Burmistrz zaapelował do tych radnych, którym zależy na zakończeniu likwidacji KZCP oraz 

dobru wędkarzy o nie przekładanie tej sprawy na kolejną sesję. 
Radny L. Galios stwierdził, że w tym przypadku gmina nie przejmuje jedynie stawów ale także 

działki przyległe.  

Radna B. Kąkol w związku z brakiem załącznika graficznego do projektu uchwały, zwróciła 

się z propozycją zlokalizowania na mapach ewidencyjnych terenów będących przedmiotem 

projektu uchwały.  

Przewodnicząca ogłosiła 5 min przerwy. 

Radny R. Parys przybył na sesję. Obecnych 14 radnych. 

Po przerwie przewodnicząca poprosiła sekretarza o przedstawienie radnym terenów na mapie 

ewidencyjnej.  

Sekretarz zlokalizował oraz przedstawił radnym tereny będące przedmiotem projektu uchwały. 

Odczytał również przeznaczenie powyższych terenów w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego.  

Radna B.  Kąkol zaapelowała o staranniejsze przygotowywanie projektów uchwał, a w 

szczególności tych związanych ze sprawami majątkowymi. Zwróciła również uwagę aby w 

paragrafie 1 w wyrażeniu Gmina Kalety wyraz gmina została napisana wielką literą.  
Burmistrz poinformował, że późno otrzymał materiały od likwidatora. Zapewnił również 
radnych, że nie przejmie tych terenów jeżeli nie zostaną zdjęte z nich hipoteki. 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 320/XLIV/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, została 

przyjęta.   

 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 

 

Obecnych 14 radnych. 
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Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Kalety na lata 2010 - 2032. 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach Maria Wiatrek przedstawiła projekt uchwały oraz 

zwróciła się do przewodniczących komisji stałych rady z prośbą o przedstawienie opinii 

komisji na jego temat. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty I. Nowak poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczył 

pracownik Urzędu Miejskiej w Kaletach merytorycznie odpowiedzialny za Ochronę 
Środowiska, który odpowiadał na pytania radnych. Wszyscy członkowie pozytywnie 

zaopiniowali projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A. Mazur poinformował, że podczas posiedzenia 

komisji członkowie szczegółowo nie analizowali tego programu. Z materiałów udało się 
wywnioskować, że Powiat Tarnogórski przygotowuje wieloletni plan usuwania azbestu i będą 
możliwe dofinansowania na realizacje tego typu działań. Członkowie jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowali projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej L. Galios poinformował, że jest taki obowiązek, aby 

azbest został wyeliminowany, co wiąże się z ogromnymi kosztami dla mieszkańców. Dlatego 

członkowie pozytywnie zaopiniowali ten projekt uchwały.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji pozytywnie 

zaopiniowali projekt uchwały. 

Radny R. Müller stwierdził, że zamieszczona w materiałach lista budynków jest dość krótka, 

radny obawia się że problem ten dotyczy o wiele większej liczby mieszkańców. Zaproponował 

przeprowadzenie inwentaryzacji tych budynków oraz publikację w prasie lokalnej materiałów 

edukujących dla mieszkańców w tym zakresie.  

Skarbnik wyjaśniała, że w chwili obecnej gmina nie może wydać z własnych środków żadnych 

pieniędzy na usuwanie azbestu z budynków prywatnych.  

Radny K. Jelonek wyjaśnił, że jest możliwe pozyskanie środków na realizację tego zadania z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przychylił się do 

propozycji radnego R. Müllera o przeprowadzenie inwentaryzacji budynków, które posiadają 
pokrycia dachowe z azbestu. Stwierdził również, że w omawianym programie zawarte zostały 

jedynie dane statystyczne, które nijak się mają do rzeczywistości.  

Radna B. Kąkol w związku z dużą ilością błędów w omawianym opracowaniu, zwróciła się 
wnioskiem formalnym o przeniesienie powyższego punktu na kolejną sesję.  
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad winsokiem formalnym radnej B. Kąkol 

 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 

 

Obecnych 14 radnych. 

 

Wniosek został przyjęty. 
 

Ad. 11. Sprawdzenie stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 

2010/11. 

 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Spraw Socjalnych odczytała 

protokół komisji z posiedzenia wyjazdowego podczas którego radni wizytowali placówki 

oświatowe i sprawdzali stan ich przygotowania do nowego roku szkolnego 2010/2011. 

Protokół Komisji Oświaty stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Radna B. Kąkol odniosła się do protokołu Komisji Oświaty, stwierdziła, że zaproponowana 

wylewka w miejsce obecnej nierównej powierzchni z trylinki będzie zbyt słaba, gdyż w tym 

miejscu zwykle jest zładowywany opał do szkoły w Miotku.  

Radny R. Müller stwierdził, że dobrze byłoby wykonać nowy chodnik prowadzący do szkoły 

oraz miejsce na opał.  
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Radna B. Kąkol pytała, czy zgłaszany był problemy z piecem centralnego ogrzewania. 

Zwróciła również uwagę na zły stan dachu w szkole oraz złą nawierzchnię boiska szkolnego. 

Radna I. Nowak stwierdziła, że problem pieca nie został zgłaszany przez dyrektora.  

Radny R. Müller pytał, czy Urząd Miejski podejmuje decyzję w sprawie usytuowania 

pojemników na śmieci na terenie szkoły w Miotku. W chwili obecnej stoją blisko budynku i 

podczas deszczy woda spadająca na nie uszkadza elewację.  
Radca prawny poinformował, że dyrekcja dowolnie może decydować o usytuowaniu 

pojemników na terenie szkoły, gdyż jest administratorem nieruchomości, nie wymaga ta 

sprawa zgody urzędu. 

Radny R. Parys pytał, czy komisja weryfikowała ustawienie płotu za boiskiem szkolnym. 

Burmistrz stwierdził, że sprawa płotu jest dość delikatna, gdyż jego przestawienie zagrodziłoby 

jedno z wejść na cmentarz.  

Sekretarz stwierdził, że najważniejszą sprawą jest remont dachu w szkole w Miotku przed 

nadchodzącą zimą. Sprawa ogrodzenia nie jest obecnie taka pilna. 

Radna B. Kąkol przypomniała również, że podczas tegorocznej powodzi podtopiona została 

kotłownia szkoły w Miotku.  

Radna Irena Nowak stwierdziła, że dyrektorzy mają obowiązek komunikowania się z urzędem 

lub burmistrzem i zgłaszania swoich potrzeb.  

  

Ad. 12. Rozpatrzenie pisma wojewody w sprawie skarg radnej Blandyny Kąkol. 
 

Przewodnicząca M. Wiatrek przedstawiła pismo wojewody śląskiego (Nr KA/II/0553/16/10 z 

dniaa 29 czerwca 2010 roku), które w tej sprawie wpłynęło do Biura Rady. Przypomniała 

również radnym skargi złożone przez radną B. Kąkol, podjęte przez radę uchwały oraz 

stanowiska w przedmiotowej sprawie. Następnie zwróciła się do radcy prawnego z prośbą o 

zinterpretowanie ostatniego pisma wojewody oraz przedstawienie dalszych działań rady w tej 

sprawie. 

Radca prawny wyjaśnił, że pismo wojewody jest dla niego niezrozumiałe. Przytoczone w nim 

tezy są wg jego opinii nieuzasadnione. Stwierdził, że skarżący zawsze może być 
niezadowolony z rozpatrzenia skargi. Nadmienił jednak, że jego zdaniem rada dotrzymała 

wszelkich procedur składających się na prawidłowe rozpatrzenie skarg radnej B. Kąkol na 

działalność burmistrza oraz naruszenie przez niego praworządności. Radca prawny 

zaproponował, aby wystosować pismo do wojewody z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie i 

sprecyzowanie jakich konkretnie procedur rada w toku rozpatrywania skarg nie dotrzymała lub 

też pismo podtrzymujące poprzednie decyzje rady w tej sprawie.      

 

Ad. 13. Wolne wnioski i informacje. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach Maria Wiatrek poinformowała radnych o pismach, 

które w okresie międzysesyjnym zostały wysłane z biura rady i wpłynęły do niego. 

Przedstawiła również interpelacje złożone w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi 

burmistrza na te interpelacje (spis pism stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

Następnie radny K. Jelonek pytał o listę rezerwową z pisma p. A. Macioła i S. Ligenzy na 

której rzekomo została zamieszczona realizacja nawierzchni ul. 3 Maja w Drutarni.  

Zaapelował o podjęcie wszelkich niezbędnych działań o pozyskanie środków zewnętrznych na 

budowę kanalizacji sanitarnej w Drutarni. Zwrócił również uwagę na problem  samochodów 

ciężarowych, które wywożąc drewno z lasu niszczących drogi gminne. 

Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o umieszczenie na liście rezerwowej projekt budowy kanalizacji 

sanitarnej w Drutarni w ramach RPO WŚL na lata 2010 – 2013. 

Sekretarz przekazał zaproszenie od starosty Pavla Smolki do odwiedzenia Vitkova przez 

radnych Rady Miejskiej w Kaletach w dniach 24-25 września 2010 r. 

Radna B. Kąkol złożyła sześć wniosków, które dotyczyły: udostępnienia w BIP Miasta Kalety 

protokołów z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Kaletach, 

remontu ul. Ogrodowej w Miotku, przeprowadzenia generalnego remontu dachu oraz instalacji 
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centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku, podjęcia 

postępowania administracyjnego zmierzającego do wykupienia lub wywłaszczenia gruntu 

koniecznego pod drogę publiczną w Kuczowie pomiędzy ul. Powstańców i Myśliwską oraz do 

wszczęcia postępowania administracyjnego ustalającego wysokość podatku od nieruchomości i 

budynków właścicielom „altan” na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Drutarni. 

Mieszkaniec Kalet p. J. Breguła zwrócił się z pytaniem do przewodniczącej dlaczego na 

nagraniu z czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Kaletach nie ma pytania (kim pan jest?) 

skierowanego przez przewodniczącą do jego osoby. 

Przewodnicząca wyjaśniła, że przyczyną braku tego pytania jest fakt iż takiego pytania nie 

zadała podczas sesji. Stwierdziła również, że nigdy nie manipulowała przy żadnym z nagrań, 
gdyż nie posiada wystarczającej wiedzy do tego typu działań, nigdy by też nie odważyła się 
dokonać tego typu manipulacji. Z wiedzy posiadanej również pracownik Biura Rady nie 

dokonywał żadnych zmian w nagraniu.  

Radny Ryszard Parys stwierdził, że po telefonie od mieszkańca p. J. Breguły w powyższej 

sprawie udał się do Biura Rady w celu odsłuchania nagrania. Jednoznacznie stwierdził, że 

nagranie odpowiada rzeczywistemu przebiegowi sesji. 

Radny J. Klimek pytał, czy starostwo wywiązuje się z zobowiązań dot. przekazywania środków 

finansowych na prowadzenie klas byłego ZSE-E, które gmina przejęła.  

Burmistrz stwierdził, że do dnia dzisiejszego żadne środki nie ostały gminie przekazane. 

 

Ad 14. Interpelacje, zapytania radnych. 

 
Radna B. Kąkol zwróciła się do burmistrza z pytaniami: 

- jaki jest efekt rozmów z wykonawcą skrzyżowania w Miotku na temat uzupełnienia szyb w 

wiacie przystankowej, gdyż do dnia dzisiejszego szyby nie zostały wprawione, 

- czy jest projekt stołówki w szkole w Miotku, 

- czy urząd występował o remont kanału ulgi w Zielonej. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że w sprawie remontu kanału ulgi wystosowane zostało odpowiednie 

pismo i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska obiecał dotację na ten cel. Brał również 
udział w spotkaniu w Strzelcach Opolskich, podczas którego dowiedział się, że będą środki na 

umacnianie wałów przeciwpowodziowych. Jeżeli zaś chodzi o projekt stołówki poinformował, 

że został on już opracowany. 

W sprawie uzupełnienia szyb w wiacie przystankowej w Miotku urząd kilkakrotnie 

interweniował u spółki WODROX.  

 

Ad. 15. Zakończenie sesji.   
Program sesji został wyczerpany. Przewodnicząca ogłosiła zakończenie XLIV sesji Rady 

Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 23.15.  

Przypuszczalny termin kolejnej sesji: 28 września 2010 r. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 
Sesję prowadziła:         Protokołował: 

 

Maria Wiatrek         Marek Parys 


