
Protokół XXXIV sesji 
                                      Rady Miejskiej w Kętach 

w dniu 22 lutego 2013 r. w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty 
 

 
I. Czas trwania sesji: od godz. 13.00 do godz. 20.40. 
II. Prowadzenie obrad: Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki. 
III. Protokółowanie obrad: podinspektor Urszula Hilarowicz-Chilarska 
IV. Obecni radni: w sesji uczestniczyło 21 radnych.  
      Lista obecności w załączeniu. 
 V. Nieobecni radni: w sesji uczestniczył pełny skład Rady.  
VI. Obecni goście zaproszeni imiennie: 2 listy obecności w załączeniu. 
VII. Ustalony porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. 
7. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę sprzętu medycznego przez 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach, 

3) w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Oświęcimskiego, 

4) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 

5) w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego, 

6) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości 

położonej w Kętach, 

7) w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

mieszkań komunalnych, 

8) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty, 
9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013,  
10) w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 
11) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2013 r., 
12) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych na 2013 r., 
13) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Organizacyjno -

Regulaminowych na 2013 r. 
8. Przedstawienie uchwał stałych Komisji Rady. 
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r. 
10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
12. Wolne wnioski i informacje. 
13. Zamknięcie sesji.            

          
VIII. Przebieg obrad: 
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1. 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki otworzył XXXIV sesję Rady 
Miejskiej        w Kętach. Powitał wszystkich obecnych mieszkańców gminy, radnych 
gminy                           i powiatu, sołtysów   i przewodniczących zarządów dzielnic, 
burmistrza, zastępców burmistrza, skarbnika i sekretarza gminy, dyrektorów 
wydziałów Urzędu Gminy, dyrektorów, prezesów i kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej. 
Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, 
co stanowi o prawomocności obrad Rady. 
 
 

2. 
 
Ustalenie porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki przypomniał, że radni otrzymali 
zawiadomienie o sesji i porządek obrad  z  projektami uchwał w statutowym terminie. 
Zawiadomienie o zwołaniu sesji i porządek obrad załączono do protokołu. 
Wiceprzewodnicząca Rady Aneta Żak odczytała obowiązujący porządek obrad             
w brzmieniu jak w części VII protokołu.       

 
 

3. 
 
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji 
 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki poinformował, że protokół   
z  XXXIII sesji Rady Miejskiej  był wyłożony  do wglądu przed sesją. Uwag do 
protokołu nie wniesiono. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki zarządził głosowanie. 
Za przyjęciem protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kętach w dniu 25 stycznia 
2013 r. głosowało 21 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych, bez 
głosów sprzeciwu i 2 głosach wstrzymujących. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki  stwierdził, że protokół przyjęty.  
 
 

4. 
 
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie 
międzysesyjnym 

 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki poinformował, że w okresie 
międzysesyjnym - w zakresie wymagającym pilnego nadania biegu – wpłynęła jedna 
sprawa. W dniu 4 lutego br. wpłynęły uchwały Składu Orzekającego Kolegium   
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o możliwości 
sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Kęty na rok 
2013 oraz opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kęty. 
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Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki poinformował, że powyższe 
uchwały przekazał Burmistrzowi Gminy z prośbą o ich publikację w Biuletynie 
Informacji Publicznej zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 
 

5. 
 
Interpelacje  i zapytania radnych 
 
Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania w formie ustnej: 

1. Radny Stanisław Tadeusz Drzyżdżyk- powołując się na zapisy Ustawy                 
o dostępie do informacji publicznej, poprosił o podanie informacji na temat 
wysokości nagród rocznych przyznanych w 2012 r. burmistrzowi, 
wiceburmistrzom, dyrektorom wydziałów Urzędu oraz dyrektorom jednostek 
podległych Urzędowi Gminy (tj. Dom Kultury, Biblioteka, Muzeum, szkoły, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, spółki 
gminne). 
 

2. Radny Stanisław Tadeusz Drzyżdżyk- zapytał, czy został ogłoszony 
przetarg na obsługę telewizyjną sesji Rady Miejskiej; jeśli tak, poprosił               
o informację, ilu było oferentów i jaka była kwota finalna przetargu. 
 

3. Radny Stanisław Tadeusz Drzyżdżyk - poprosił Przewodniczącego Rady 
Miejskiej o spowodowanie, by na stronie kety.pl informacje dotyczące sesji 
były publikowane w widocznym miejscu a przez to stały się łatwiejsze 
odnalezienia. 

Radny Stanisław Tadeusz Drzyżdżyk złożył interpelację pisemną, w której 
zapytał        o powody przyznania, zarządzeniem Burmistrza z dnia 14 czerwca 2012 r., 
dotacji na realizację zadania publicznego „Organizacja wypoczynku nad wodą w 2012 
r.” klubowi sportowemu z Tarnowa. Radny chciał także wiedzieć, kto był 
organizatorem tego obozu, kto jego kierownikiem i kto stanowił kadrę: 
wychowawców, instruktorów, ratowników (skład imienny), ilu było uczestników i ile 
dzieci i młodzieży z Kęt skorzystało z oferty oraz jakie dzieci i młodzież uczestniczyły 
w tym przedsięwzięciu. 

4. Radny Krzysztof Klęczar -poprosił o należyte oznakowanie skrzyżowania 
bocznej ulicy bez nazwy, odchodzącej od ul. Kościuszki, z nowo otwartą częścią 
obwodnicy. Radny uzasadnił, że brak oznakowania może wprowadzać jadących 
ulicą w błąd; mogą uznać, iż jest to skrzyżowanie równorzędne, na którym przy 
skręcie w prawo obowiązuje pierwszeństwo przejazdu. 

Radny Krzysztof Klęczar złożył interpelację pisemną, w której poprosił                           
o udzielenie informacji na temat rodzaju umów o pracę zawartych w okresie kadencji 
Burmistrza Tomasza Bąka z pracownikami samorządowymi, którzy po raz pierwszy 
zostali zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych oraz podanie, w jakim terminie 
odbyli oni służbę przygotowawczą. Poprosił o przedłożenie pisemnego zarządzenia 
burmistrza w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby 
przygotowawczej i organizacji egzaminu kończącego tę służbę oraz protokołu                
z przeprowadzonego egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników,       
a także informację o składzie osobowym komisji egzaminacyjnej oraz ocenie 
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uzyskanej podczas egzaminu przez poszczególnych pracowników. Radny uzasadnił, iż 
prosi o udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, ponieważ z informacji docierających do 
radnych wynika, iż w okresie urzędowania obecnego burmistrza w Urzędzie Gminy na 
stanowiskach urzędniczych, w tym także kierowniczych, oraz jednostkach zależnych 
zatrudniano pracowników, którzy nie posiadają żadnego doświadczenia jako 
pracownicy samorządowi. 

5. Radny Wiesław Gawęda -zapytał, czy ze zwiększonej o 1 mln zł i zapisanej         
w budżecie na 2013 r. dotacji do dróg gminnych będą remontowane także ulice 
leżące w obrębie dzielnicy Stare Miasto: Piastowska, Mieszka I, Królowej 
Jadwigi i Chrobrego. 

Radny Wiesław Gawęda złożył także dwie interpelacje pisemne. Poprosił                 
o podanie danych w zakresie wydatkowanej w roku 2012 kwoty 547 tys. 731 zł na 
promocję Gminy Kęty z wyszczególnieniem kwot i celu, na jaki zostały przeznaczone 
środki. Poprosił także o udzielenie informacji, w jakim zakresie Gmina Kęty posiadała 
lub posiada zawarte umowy z podmiotem gospodarczym przeprowadzającym relacje          
z sesji Rady Miejskiej w Kętach. Radny poprosił o przedstawienie kwot należnych 
wynikających z zawartych z wyżej wymienionym podmiotem umów w roku 2012 oraz 
2013, jak również kwot wypłacanych na podstawie ewentualnych zleceń 
dodatkowych, nie objętych podstawą umowy. Radny chciał poznać również 
analogiczne informacje w zakresie współpracy wyżej wymienionego podmiotu              
z jednostkami zależnymi od Gminy, w szczególności zakładami budżetowymi oraz 
spółkami będącymi własnością Gminy Kęty. 

6. Radny Andrzej Wiśniowski - zaproponował przeprowadzenie przeglądu 
przejazdu kolejowego na ul. Żwirki i Wigury w Kętach oraz spowodowanie, aby 
w tym miejscu zainstalować czerwone światło ostrzegające przed 
nadjeżdżającym pociągiem zapalało się na długo przed opuszczeniem 
szlabanów. Radny argumentował, że na przejeździe  jadąc od ulicy  Sobieskiego 
dochodzi do „łapania” samochodów szlabanem, ponieważ kierowcy muszą 
zatrzymywać się, aby umożliwić pieszym pokonanie przejścia dla pieszych 
znajdującego się po drugiej stronie przejazdu kolejowego. 

7. Radny Andrzej Bryzek -w nawiązaniu do złożonej przez siebie interpelacji         
w sprawie ograniczenia czasu parkowania pojazdów na Rynku i przestrzegania 
znaku B-35 na ulicach Ludowiki, Hutnika i Różanej, zapytał Przewodniczącego 
Eugeniusza Zawadzkiego, na jakiem etapie znajduje się sprawa jego wniosku 
dotyczącego zajęcia się tym tematem przez Radę Miejską. 
 

8. Radny Andrzej Bryzek- w nawiązaniu do złożonej przez siebie interpelacji,       
w której zwrócił się o umieszczenie tablic kierunkowych na rondzie, ul. 
Kościuszki i nowej części obwodnicy oraz na zjazdach z niej informujących        
o lokalizacji danego osiedla zapytał, kiedy tablice te zostaną wykonane                   
i zamontowane. Radny zwrócił także uwagę, że w wymienionych miejscach 
brak jest tablic z oznaczeniem nazw poszczególnych ulic.  
 

9. Radny Andrzej Bryzek- zapytał, czy podjęta została już kwestia nadania 
nazwy nowo oddanej obwodnicy; chciał wiedzieć, czy ulica łącząca ul. 
Kościuszki z ul. Sobieskiego będzie nosiła nazwę ul. Spacerowa, czy może 
nadana zostanie jej inna nazwa. 



 5 

10. Radny Andrzej Bryzek -zapytał Burmistrza, czy Urząd Gminy podejmuje działania  

w kierunku przyspieszenia decyzji Wojewody Małopolskiego, który wstrzymał decyzję 

Starosty Oświęcimskiego o wypłacie mieszkańcom ul. Wszystkich Świętych 

odszkodowań za działki, na których wybudowany został chodnik. 

11. Radny Janusz Kruczała- w związku z pismem wystosowanym do niego – 
sołtysa Bulowic, Urzędu Gminy Kęty oraz Starostwa Powiatowego przez 
mieszkańców i osoby korzystające z ul. Zamkowej w Bulowicach, zwrócił się do 
Burmistrza oraz przedstawiciela władz Powiatu Oświęcimskiego – 
Przewodniczącego Rady Powiatu o zajęcie się sprawą apelu mieszkańców 
dotyczącego wykonania nawierzchni asfaltowej na tej drodze powiatowej oraz 
interwencję w tej sprawie. 

 
6. 

 
Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej 
 
 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki zaproponował następujący 
porządek realizacji tego punktu obrad. 
 
1.Wystąpienie Burmistrza Gminy Pana Tomasza Bąka –  Burmistrz zwrócił 
uwagę na fakt, że kwestie związane z bezpieczeństwem  publicznym i działania 
podejmowane w tym zakresie są oparte  o system norm prawnych mocno 
zakorzenionych  w Konstytucji a  i oparte na  ustawach wykonawczych określających 
zadania z tym związane. Zakres tematyczny jest niezwykle szeroki, począwszy od 
działań związanych z pomocą społeczną, szeroko pojętą edukacją w szkołach poprzez 
podejmowanie zadań w celu zapobieżenia występkom kryminalnym, zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego i pożarniczego aż po ład przestrzenny / ulice, chodniki, 
przystanki/ Zwrócił uwagę na fakt, że system bezpieczeństwa nie jest tak doskonały 
aby nie wymagał korekt i dalszego doskonalenia oraz bieżącego reagowania na to co 
się dzieje. Zaapelował do Wysokiej Rady aby problemy związane z bezpieczeństwem 
potraktowała w sposób priorytetowy i przychylny dla służb mundurowych. 
 
2.Wystąpienie Pana Piotra Dziekanowskiego Komendanta Komisariatu 
     Policji w Kętach z prezentacją wizualną. 
     Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Kęty  
     w okresie styczeń- grudzień 2012 r. stanowi integralną część protokołu. 
3.Wystąpienie Pana Zbigniewa Kanika Komendanta Straży miejskiej 
     w Kętach z prezentacją wizualną. 
    Informacja o stanie xxx xxx 
4.Wystąpienie Pana Józefa Szafrana Gminnego Komendanta OSP 
    w sprawie sytuacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Informacja o stanie  ochrony przeciwpożarowej stanowi integralną część protokołu. 
5.Wystąpienie Pana Włodzimierz Bujarka Dyrektora Wydziału 
    Środowiska i Przedsiębiorczości Urzędu Gminy w sprawie sytuacji 
    w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 
    Informacja o stanie ochrony przeciwpowodziowej Gminy Kęty w okresie styczeń- 
    grudzień 2012 r. stanowi integralną część protokołu. 
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    Dyskusja: 
 
Radny Lesław Kuźma- zaproponował aby wzorem lat poprzednich zaprosić do 
dyskusji władze służb dbających o bezpieczeństwo mieszkańców  miast i gmin danego 
regionu np. przedstawiciela  Wojewody Małopolskiego, dyrekcji Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolski Zarząd M3lioracji i Urządzeń 
Wodnych Krakowie. 
- zawnioskował aby zabezpieczyć umocowania w zakolach potoku Bulówka poprzez 
  nawiezienie kamienia. 
Radny Jerzy Cwynar- zaproponował aby Straż Miejską wyposażyć w rowery celem 
ułatwienia mobilności, 
- podziękował Komendantowi Straży Miejskiej za pomoc przy organizacji zawodów 
sportowych. 
Radny Andrzej Bryzek- zwrócił uwagę na problem podtopień i zalewania ulicy 
Głowackiego, której mieszkańcy są systematycznie przy większych opadach zalewani- 
kiedy zostanie ta kwestia rozwiązana? 
-Młynówka Czaniecka- czy można przyśpieszyć prace remontowe celem zwiększenia 
bezpieczeństwa, 
- ulica Kęckie Góry Południowe- ulica jest tak zniszczona, że stanowi zagrożenie dla 
mieszkańców poruszających sie tą ulicą- zapytał jak będzie realizowana modernizacja 
ulicy i jak jest to ujęte w planach? 
- kolejne pytanie dotyczy wyjazdów do pożaru- jakiego charakteru sa te pożary? 
- pytanie do komendanta Straży Miejskiej- za jakie wykroczenia najczęściej są 
nakładane mandaty? oraz jakiego rodzaju sa wykonywane konwoje transportowe? 
Komendant Straży Pożarnych Józef Szafran- odpowiedział, że statystyki nie 
kłamią wyjazdów było 105 i są one różnego rodzaju np. paląca się szopa. Poddasze                  
w budynku mieszkalnym, zapalony samochód, podpalona trawa. Ostatnio jest dużo 
pożarów związanych z zapaleniem się sadzy w kominie gdzie wysokość płomienia 
ognia dochodzi do 2 metrów. 
Dyrektor Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości Włodzimierz 
Bujarek- wszystko zależy od środków finansowych zapisanych budżecie. Realizacja  
zadań będzie prowadzona zgodnie z zapisami środków na dany rok budżetowy. 
 

7.1. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Wadowickiemu 
 
I Zastępca Burmistrza Dariusz Laszczak przedstawił projekt uchwały                   
w  sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Radny Marek Błasiak 
przedstawił pozytywną opinię Komisji  do projektu uchwały. 
Uchwałę Komisji nr 95/2013 załączono do protokołu. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki otworzył dyskusję. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki - wobec braku dyskusji -  zarządził 
głosowanie. 
Wyniki głosowania: za uchwałą - 21 głosów.  
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki stwierdził, że uchwała została 
podjęta. 
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Uchwała nr XXXIV/327/2013 
Rady Miejskiej w Kętach 
z dnia 22 lutego 2013 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu 
stanowi załącznik do protokołu. 
 

 
6.2. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

sprzętu medycznego przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach 

 
Dyrektor GZOZ w Kętach Krzysztof Fert przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę sprzętu medycznego przez Gminny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Kętach 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Radny Marek Błasiak 
przedstawił pozytywną opinię Komisji  do projektu uchwały. 
Uchwałę Komisji nr 96/2013 załączono do protokołu. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki otworzył dyskusję.             
Radny Rafał  Ficoń- zapytał Dyrektora GZOZ  jak ocenia szanse aby w tym roku 
GZOZ w Kętach miał lekarza kardiologa, czy ten sprzęt może nam dodatkowo pomóc 
w negocjacjach z NF, 
Dyrektor GZOZ w Kętach Krzysztof Fert – szansa zawsze jest , natomiast stu 
procentowej pewności nie ma. My ze swej strony zrobimy wszystko aby ten konkurs 
który będzie w listopadzie w zakresie kardiologii przeszedł pomyślnie, 
Radny Rafał  Ficoń- czy to, że w Ketach funkcjonuje dwóch kardiologów 
świadczących usługi odpłatnie nie spowoduje, że NFZ będzie na to patrzył zupełnie 
inaczej, 
Dyrektor GZOZ w Kętach Krzysztof Fert-  moją intencją jest stworzenie takich 
usług kardiologicznych, które nie pozostawią cienia zwątpienia. Nie wiem czy 
funkcjonujący kardiolodzy mają aż tak wysokiej jakości sprzęt jaki my uzyskaliśmy w 
przetargu, 
Radny Rafał  Ficoń- jednak usługi świadczone na tym sprzęcie będą odpłatne, 
Dyrektor GZOZ w Kętach Krzysztof Fert- w  pierwszym okresie tak, natomiast 
warunki finansowe są obecnie tworzone zugodnie z regulaminem. Obowiązują dwie 
zasady: pierwsza aby pacjent był jak najmniej obciążony finansowo a druga ma na 
celu zabezpieczenie interesu GZOZ-u kęckiego, 
Radny Rafał  Ficoń- z zapisu umowy wynika, że umowa zostanie zawarta na  okres 
trzech lat, 
 Dyrektor GZOZ w Kętach Krzysztof Fert- dokładnie jest taki zapis w umowie 
jest zaznaczone, że dzierżawa sprzętu będzie zawarta na trzy lata do umowy będzie 
załączone moje oświadczenie jako gwarancja do umowy, w pierwszej fazie będzie 
zabezpieczać kontrakt a następnie dopiero do celów innych niż kontraktowe, 
Radny Rafał  Ficoń- czy pomieszczenie gdzie jest sprzęt będzie też dzierżawione, 
czy najemca tego sprzętu będzie płacił najem za pomieszczenie, czy będzie przetarg, 
oczywiście tak będzie płacił. Mam uprawnienie do zawarcia takiej umowy. W tym 
zakresie będzie przetarg, 
Radny Krzysztof Klęczar- w Gminnym Zakładzie pojawi się jakiś podmiot, który 
będzie korzystał ze sprzętu kupionego z pieniędzy publicznych a usługi  będzie 
świadczył odpłatnie, zatem czy usługa ta będzie znacznie mniejsza, tańsza niż tego 
kardiologa który jest komercyjny, 
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Dyrektor GZOZ w Kętach Krzysztof Fert- w tym kierunku idziemy. Osoba która 
wygra przetarg nie będzie użytkowała sprzętu za darmo. Usługi świadczone będą 
tańsze niż komercyjne. 
Burmistrz Gminy Tomasz Bąk- kwota 150,000 PLN za którą został zakupiony 
sprzęt została wydatkowana całkowicie ze środków wypracowanych przez kęcki 
GZOZ, 
Radny Stanisław Tadeusz Drzyżdżyk- w dyskusji jest dużo niewiadomych, za 
pieniądze publiczne otwieramy prywatny gabinet. W związku z tym złożył formalny 
wniosek „ aby w paragrafie 1 uchwały zmienić zapis okresu dzierżawy z trzech lat na 
okres do końca 2013 roku. 
Dyrektor GZOZ w Kętach Krzysztof Fert- zasada na rynku medycznym jest 
prosta- dzisiaj lekarze nie stoją w kolejce aby dostać się do pracy, okres trzech lat jest 
zabezpieczeniem na ciągłość świadczonych usług, 
Radny Janusz Kruczała- należy zrobić wszystko aby ten gabinet w Kętach 
otworzyć i zdobyć kontrakt na świadczenie usług. Jest to na pewno dla GZOZ dobry 
interes. Ryzyko z tym związane należy podjąć tym bardziej, że jest ono niewielkie. 
Wiceprzewodniczący Rady Józef Nycz- nie rozmawiamy tutaj o dotacji tylko     
o wypracowanym zysku. Rozumiem te obawy ale od czegoś należy zacząć aby wygrać 
ten kontrakt. Z wypowiedzi dyrektora wynika, że będzie się starał aby te usługi były 
konkurencyjne. Ponadto uważam, że nikt z lekarzy którzy wystartują w konkursie nie 
zdecyduje się na zawarcie umowy na rok bo jest to zbyt mały okres czasu na 
jakąkolwiek stabilizację. 
I Zastępca Burmistrza Dariusz Laszczak- odnosząc się do wniosku radnego 
Drzyżdżyka, takie przyjęcie regulacji daje znikome szanse  i może spowodować 
całkowite zaprzepaszczenie tego projektu aby ktoś przystąpił do przetargu 
obejmującego nie cały rok. 
Radny Stanisław Tadeusz Drzyżdżyk- zapytał co będzie w sytuacji gdy 
podpiszemy kontrakt z NFZ i dostaniemy środki z tym związane, 
Burmistrz Gminy Tomasz Bąk- jeżeli będzie zawarty kontrakt, będzie to znaczyć, 
iż mieszkańcy gminy będą wreszcie chodzić za darmo do kardiologa. Ryzyko zostało 
podjęte ponieważ GZOZ wypracował środki które przeznacza na gabinet 
kardiologiczny za zgodą Rady Społecznej. 
Dyrektor GZOZ w Kętach Krzysztof Fert- warunki kontraktu zostaną ujęte 
regulaminie dołączonym do umowy. Wystąpimy o realizację zadania – świadczenie 
usług trzy razy w tygodniu po cztery godziny. I po  tych ustalonych dniach i godzinach 
firma która wygra przetarg będzie dopiero miała możliwość prowadzenia prywatnej 
działalności. Podkreślił, że priorytetem jest kontrakt. 
 
Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania wniosku Radnego 
Stanisława Tadeusza Drzyżdzyka: 
Za wnioskiem głosowało 20 radnych. Za przyjęciem wniosku – 8, przeciw- 11, 
wstrzymujących się – 1. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 
 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki zamknął dyskusję i zarządził 
głosowanie projektu uchwały. 
Wyniki głosowania: za uchwałą - 12 głosów, wstrzymało się od głosu – 7 
radnych. Głosów przeciwnych nie było. Dwóch radnych nie brało udziału                  
w głosowaniu. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki stwierdził, że uchwała została 
podjęta. 
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Uchwała nr XXXIV/328/2013 

Rady Miejskiej w Kętach 
z dnia 22 lutego 2013 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę sprzętu medycznego 

przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach stanowi załącznik do 

protokołu. 

 
6.3. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Oświęcimskiego 

 
II Zastępca Burmistrza Krzysztof Olejak przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia zadań od Powiatu Oświęcimskiego. 

Przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych Radny Lesław Kuźma 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 
Uchwałę Komisji nr 186/2013 załączono do protokołu. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki otworzył dyskusję. 
Radny Stanisław Tadeusz Drzyżdżyk – stwierdził, że będzie głosował za 
uchwałą niemniej zapytał o ulicę 3 Maja na którą zostały zabezpieczone srodki jak to 
ostatecznie wygląda,  
II Zastępca Burmistrza Krzysztof Olejak- jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja to prace 
są prowadzone jesteśmy na ostatnim etapie i do miesiąca czerwca powinniśmy mieć 
już pozwolenie. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki zamknął dyskusję i zarządził 
głosowanie. 
Wyniki głosowania: za uchwałą - 21 głosów, przeciw uchwale - 0 
,wstrzymujących się-0.  
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki stwierdził, że uchwała została 
podjęta. 
 

Uchwała nr XXXIV/329/2013 
Rady Miejskiej w Kętach 
z dnia 22 lutego 2013 r. 

w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Oświęcimskiego stanowi załącznik do 

protokołu. 

 
6.4. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

 

II Zastępca Burmistrza Krzysztof Olejak przedstawił projekt uchwały w sprawie  

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

Przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych Radny Lesław Kuźma 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 
Uchwałę Komisji nr 187/2013 załączono do protokołu. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki otworzył dyskusję 
Wobec braku głosów w dyskusji 
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Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki zarządził głosowanie uchwały  
Wyniki głosowania: za uchwałą - 21 głosów, wstrzymujących się od głosu 
– 0, głosów przeciwnych-0. 
W sali obrad nie było 2 radnych. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki stwierdził, że uchwała została 
podjęta 

 
Uchwała nr XXXIV/330/2013 

Rady Miejskiej w Kętach 
z dnia 22 lutego 2013 r. 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych stanowi załącznik do 
protokołu. 
 

6.5. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania od Powiatu 

Oświęcimskiego 

 

II Zastępca Burmistrza Krzysztof Olejak przedstawił projekt uchwały w sprawie  

przejęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego 

Przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych Radny Lesław Kuźma 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 
Uchwałę Komisji nr 188/2013 załączono do protokołu. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki otworzył dyskusję 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki wobec braku głosów w dyskusji 
zarządził głosowanie uchwały. 
Wyniki głosowania: za uchwałą - 21 głosów, wstrzymujących się od głosu 
– 0, bez głosów przeciw. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki stwierdził, że uchwała została 
podjęta. 
 

Uchwała nr XXXIV/331/2013 
Rady Miejskiej w Kętach 
z dnia 22 lutego 2013 r. 

w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego stanowi załącznik 

do protokołu. 

 
6.6. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 

części nieruchomości położonej w Kętach 

 
Dyrektor Wydziału  Gospodarki Gruntami Józef Dziedzic przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części 

nieruchomości położonej w Kętach 
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Przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych Radny Lesław Kuźma 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały z autopoprawkami. 
Uchwałę Komisji nr 189/2013 załączono do protokołu. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki otworzył dyskusję. 
Radny Krzysztof Klęczar- zapytał jak wygląda stan techniczny obiektu który 
przejmujemy, bo z posiadanych informacji wynika, że stan obiektu jest fatalny, 
chciałby cos wiecej wiedzieć na ten temat, 
Burmistrz Gminy Tomasz Bąk- budynek ten jest budynkiem funkcjonującym 
znajduje się tam kilka instytucji w tym Powiatowy Urząd Pracy,budynek posiada 
wszelką dokumentację dopuszczająca do uzytkowania w tym orzeczenia SANEPI-u     
z uwagi na funkcjonujaca kuchnię. Budynek od strony południowej jest zaniedbany     
i jest potrzeba wykonania prac remontowych, parter budynku jest nieużytkowany          
związku z wadliwą instalacją kanalizacyjną. Zaprzeczam aby stan był katastrofalny. 
Radny Krzysztof Klęczar- zapytał czy jest prawdą, że parter budynku został 
wyłączony z uzytkowania a Urąad Pracy przeniesiony na pierwsze Pietro ze względu 
na zagrzybienie, czy prawda jest że nie ma tam kanalizacji oraz czy Panu 
Burmistrzowi wiadomo coś o szacunkach, preliminarzu kosztów jakie były by 
potrzebne aby ten budynek wyremontować bądź doprowadzić do stanu używalności. 
I Zastępca Burmistrza Dariusz Laszczak- kluczową kwestia jest stwierdzenie po 
co ten budynek gminie, po pierwsze w znajdują się tam instytucje powiatu 
oświęcimskiego skupione w jednym miejscu i wszyscy chcemy aby instytucje te 
pozostały w jednym miejscu a po drugie plany gminy które obejmują umieszczenie 
swoich jednostek i dotyczy to GOPS i Wydział Świadczeń. 
Radny Krzysztof Klęczar- stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi na swoje 
pytania, 
I Zastępca Burmistrza Dariusz Laszczak- w uzupełnieniu wypowiedzi dodał 
jest prawdą, że Urząd Pracy został przeniesiony a z jakiego powodu to chyba w tej 
chwili już niek nie jest w stanie odpowiedzieć, system kanalizacyjny jest pierwszy do 
remontu. Odnośnie kosztów jeżeli będzie decyzja radnych o tym, że budynek 
przejmujemy to wtedy zostanie sporządzony kosztorys i będzie można mówić                
o konkretach, 
Radny Krzysztof Klęczar- powiat oświęcimski nie przekazał Burmistrzowi żadnej 
szacunkowej wyceny kosztów remontu lub adaptacji. Radny uważa, że jeżeli koszty 
adaptacji będą rzędu 500 000 PLN to zgadza się z Burmistrzem Laszczakiem 
natomiast w przypadku kwot milionowych to przejęciu budynku uważa czy jest 
zasadnym przyjęcie tej darowizny. Zaproponował aby tą dyskusję przenieść na okresu 
późniejszy tj. do czasu sporządzenia kosztorysu, 
Burmistrz Gminy Tomasz Bąk- poinformował, że obecny budynek GOPS do 
adaptacji się nie nadaje chociażby ze względu na zabudowę jednorodzinną. Instytucje 
powiatowe znajdujące się obecnie w spornym budynku sa w stanie wygenerować dla 
gminy dodatkowe pomieszczenia zatem sa tam rezerwy a ponadto budynek ten nie 
jest budynkiem starym np. takim jak willa Lankosza. 
Radny Krzysztof Klęczar-  radny stwierdził, że nie wspominał aby 
adaptowacćbudynek GOPS-u, stwierdził że radni nie bardzo wiedzą za czym maja 
głosować skoro nie ma kosztorysu, 
Radny Stanisław Tadeusz Drzyżdżyk-  stwierdził, że dobrym obyczajem było aby 
przed zakupem lub przejęciem zrobić wizje lokalną. Na sali znajduje się czterech 
radnych powiatowych do których zwrócił się z pytaniem o udzielenie informacji 
odnośnie kosztów remontu tego budynku i jak będzie wyglądała kwestia rozliczania 
kosztów bieżących utrzymania z powiatem, 
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Burmistrz Gminy Tomasz Bąk- zasady rozliczania są proste- proporcjonalnie do 
zajmowanej kubatury budynku zajmowanych przez poszczególne instytucje. Budynek 
ten jest budynkiem publicznym i każdy może się do niego udać a w szczególności 
radny. W tym przypadku wizja mija się z celem. Budynek był przedmiotem oględzin 
pracowników Urzędu Wydziałów Infrastruktury Gminnej i Wydziału Gospodarki 
Gruntami a Starostwo wykonało pełną inwentaryzację budynku. Mamy zatem 
świadomość ile jest pomieszczeń, jaki jest metraż i jaka jest kubatura. I na tej 
podstawie została zaproponowana uchwała w postaci projektu. 
Radny Powiatu Oświęcimskiego Jarosław Jurzak- na dzień dzisiejszy nie ma 
żadnego kosztorysu wykonanego przez Powiat Oświęcimski. Brak podjęcia decyzji w 
tym zakresie może spowodować utratę instytucji powiatowych z naszego terenu z 
uwagi na wysokość ponoszonych kosztów przez powiat, co byłoby wielką strata dla 
mieszkańców naszej gminy. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki wobec braku głosów w dyskusji 
zarządził głosowanie uchwały. 
Wyniki głosowania: za uchwałą - 11 głosów, wstrzymujących się od głosu 
– 1 osoby przy 8 głosach sprzeciwu. Jeden radny nie brał udziału w 
głosowaniu. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki stwierdził, że uchwała została 
podjęta. 
 

Uchwała nr XXXIV/332/2013 
Rady Miejskiej w Kętach 
z dnia 22 lutego 2013 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości 
położonej w Kętach stanowi załącznik do protokołu. 
 

6.7. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia 

bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Józef Dziedzic-  
przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia 
bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych 
Przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych Radny Lesław Kuźma 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 
Uchwałę Komisji nr 190/2013 załączono do protokołu. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki otworzył dyskusję. 
Radny Rafał Ficoń- na stronie internetowej Info Kęty ukazał się artykuł podpisany 
przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i po raz pierwszy spotykam 
się z sytuacją gdzie pracownik urzędu pisze artykuł oceniający pracę radnych.            
W związku z tym zadał pytanie dotyczące terminu rozpatrzenia wniosku o sprzedaż z 
bonifikatą i jaki będzie ślad procedowania tego wniosku w przypadku gdy nie zostanie 
podjęta uchwała. 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Józef Dziedzic- skoro 
nie zostanie zmieniony punkt 5 i nie zostanie uchylony pkt.6 i 7 to będzie 
obowiązywał pkt. 5 ppkt 1 i 2 mówiacy o obniżeniu ceny mieszkania o 80% jego 
wartości oraz zacytował ppkt.2 składajacy się z kilku wariantów, 
Radny Rafał Ficoń- zapytał czy taki wniosek mieszkańca wpłynie pod obrady rady? 
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Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Józef Dziedzic- we 
wniosku zainteresowany określa rodzaj bonifikaty z jakiej zamierza skorzystać i rada 
nie musi się tym zajmować, do tej pory jednak nie było w tym zakresie 
zainteresowania mieszkańców. 
Burmistrz gminy Tomasz Bąk- w obowiązującej dotychczas uchwale 
obowiązujące zapisy nie wzbudziły zainteresowania nabyciem mieszkań w tej formie, 
złożono wniosek i skorzystano tylko jeden raz. Elementem zniechęcającym jest 
obciążenie hipoteczne. 
Radny Rafał Ficoń- zapytał czy w tym przypadku art.68 ust. 1 ustawy 
obowiązującej w tym zakresie nie ma zastosowania? Czy brak tej uchwały spowoduje 
że nie będzie można starać się indywidualnie o rozpatrzenie wniosku o bonifikatę? 
Burmistrz gminy Tomasz Bąk- sprzedaż mieszkań z bonifikata nie jest 
obowiązkiem gminy, zaproponowany projekt uchwały idzie w kierunku ujednolicenia 
i określenia zasad jednakowych dla wszystkich ubiegających się o nabycie mieszkania 
z bonifikata. 
Radny Wiesław Gawęda- stwierdził, że rada ma prawo przegłosować 
indywidualny wniosek i należy o tym mieszkańców poinformować, nie można 
zmuszać mieszkańców do zadeklarowania się do wykupu danego mieszkania, co 
będzie w sytuacji gdy mieszkaniec się nie zadeklaruje a będzie chciał wykupić 
mieszkanie, 
Burmistrz gminy Tomasz Bąk- taki wniosek może zostać nie uwzględniony, 
Radny Rafał Ficoń- punktem spornym w projekcie uchwały jest data złożenia 
wniosku, ta data ma charakter restrykcyjny ograniczający danego mieszkańca, 
Burmistrz gminy Tomasz Bąk- zapytał czy radny jest w stanie określić datę która 
byłaby zadawalająca dla radnych, data pozwala okreslić jakie są zamiary mieszkańców 
przynajmniej w tym zakresie, 
Radny Stanisław Tadeusz drzyżdżyk- zapytał czy ktoś, kto zechce kupić 
mieszkanie po dacie  31 września 2013 r. może kupić mieszkanie czy nie ? wniosek w 
kontekście ustawy musi zostać rozpatrzony,. Radny złożył wniosek następującej 
treści: w projekcie uchwały w paragrafie 1 w pkt. 1 dokonać następującej zmiany: pkt. 
5 otrzymuje brzmienie do końca 2014 roku cena zostaje obniżona o 85% jego wartości 
jeżeli nabywca całą kwotę zapłaci najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej 
własność 
Radny Janusz Kruczała- poprosił aby radni  nie szli w kierunku aby każdy 
wniosek rozpatrzyć indywidualnie bo to po prostu jest nie do przyjęcia lecz 
wypracowali zasady jednakowe dla wszystkich zainteresowanych, 
Wiceprzewodniczący Rady Józef Nycz- zgłosił formalny wniosek do treści  
uchwały „ datę do 31.09.2013 r. zmienić na 31.09.2014 r.” 
Radny Stanisław Tadeusz Drzyżdżyk- zapytał czy okres zawarty w uchwale na 
rozpatrzenie wniosku nie jest zbyt krótki ? 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Józef Dziedzic- uważa, 
że jest to termin dobry bo rozpatrzenie wniosku wymaga dokonania wielu czynności 
między innymi dokonanie wyceny. Złożenie wniosku np. w grudniu może 
spowodować, że wniosek  nie zostanie rozpatrzony ze względów formalnych, 
dny Stanisław Tadeusz Drzyżdżyk- z racji złożenia wniosku przez 
Wiceprzewodniczącego Nycza wycofał wniosek wcześniej złożony, 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki wobec braku głosów w dyskusji 
zarządził głosowanie  wniosku :  
Wyniki głosowania: za wnioskiem - 20 głosów bez głosów przeciwnych 
przy jednym głosie wstrzymującym się. 
 



 14 

Wyniki głosowania: za uchwałą - 20 głosów bez głosów przeciwnych przy 
jednym głosie wstrzymującym się.  
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki stwierdził, że uchwała została 
podjęta. 
 

Uchwała nr XXXIV/333/2013 
Rady Miejskiej w Kętach 
z dnia 22 lutego 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy 
sprzedaży mieszkań komunalnych stanowi załącznik do protokołu. 
 

 
6.8. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Kęty 
  
Skarbnik Gminy Wojciech Mreńca - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty 
Przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych Radny Lesław Kuźma 
przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały 
Uchwałę Komisji nr 191/2013 załączono do protokołu. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki otworzył dyskusję. 
Radny Rafał Ficoń- zapytał o zał. Nr 2 – dekoracje świąteczne- była kwota 
195 000 PLN i 69 000 PLN to jest kwota dodana ? 
Skarbnik Gminy Wojciech Mreńca – o ile pamiętam to przez okres ostatnich 
kilku miesięcy nie zmienialiśmy wartości w tym zapisie, 
Radny Rafał Ficoń- ten sam załącznik – modernizacja Młynówki Czanieckiej 
uwidoczniona jest kwota 100 000 PLN czy tam nie ma błędu czy nie powinno być 
1 100 000 PLN ? 
Skarbnik Gminy Wojciech Mreńca – istotnie jest błąd brakuje zera, 
podziękował za zwrócenie uwagi, i złożył odpowiednią autopoprawkę, 
Radny Krzysztof Klęczar- zapytał jak wygląda zmiana prognozy zadłużenia Gminy 
Kęty poprosił o informację liczbową, 
Skarbnik Gminy Wojciech Mreńca- wykaz zadłużenia jest zgodny z następną 
uchwałą która będzie procedowana, planowana kwota zadłużenia na 2013 r. to jest 
wzrost i wynosi 1 353 705 PLN 
Stanisław Tadeusz Drzyżdżyk-  zapytał o most w Łękach do Kartonexu i w tej 
chwili w obecnej prognozie tego mostu nie ma, zostały poniesione nakłady                        
w wysokości chyba 60 000 PLN lub 70 000 PLN na projekt, zapytał co się stało ? 
Skarbnik Gminy Wojciech Mreńca-jeżeli nie ma go w Prognozie to musiał został 
usunięte przez Radę, dokładnie nie pamiętam kiedy, poprosił o 10 min. Przerwy 
celem sprawdzenia. Po przerwie- nowy wykaz Prognozy rozdziela przedsięwzięcia 
wieloletnie na 3 grupy: programy i projekty  finansowane ze srodków europejskich, 
partnerstwa publiczno- prywatnego oraz pozostałe. Młynówka Czaniecka znajduje się 
teraz w dwóch pozycjach 1 00 000 PLN to srodki zewnętrzne  które Gmina pozyskała 
na realizację zzadania i 100 000 PLN to jest wkład własny Gminy, wycofał 
autopoprawkę i przeprosił za powstałe zamieszanie, Ntomiast most w Łękach to 
zadanie zniknęło w wersji uchwalonej w dniu 21.12.2012 r. w uchwale budżetowej na 
2013 r. 
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Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki zarządził głosowanie całości 
uchwały. 
Wyniki głosowania: za uchwałą - 11 głosów, przeciw uchwale – 9 głosów, 
wstrzymujących się od głosu – 0. W głosowaniu brało udział 20 radnych.  
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki stwierdził, Zawadzki stwierdził, 
że uchwała została podjęta. 
 

Uchwała nr XXXIV/334/2013 
Rady Miejskiej w Kętach 
z dnia 22 lutego 2013 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

6.9. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na 
rok 2013 
 
 
Skarbnik Gminy Wojciech Mreńca - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013 
Przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych Radny Lesław Kuźma 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 
Uchwałę Komisji nr 192/2013 załączono do protokołu. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki otworzył dyskusję. 
Radny Krzysztof Klęczar- poinformował, że przeczytał artykuł w  kęczaninie, że 
gmina co roku redukuje zadłużenie że na rok 2013 będzie wynosiło 2 500 000 PLN    
a dzisiaj Pan Skarbnik proponuje nam zwiększenie zadłużenia do kwoty 6 000 000 
PLN i w związku z tym nie poprze wymienionego projektu uchwały 
. Skarbnik Gminy Wojciech Mreńca – wyraził zdziwienie w kwestii podniesionej 
przez radnego Klęczara i przypomniał, że radny nie poparł uchwały o zmniejszenie 
zadłużenia o 2 000 000 PLN a w roku ubiegłym dwukrotnie radny głosował 
przeciwko zmniejszeniu zadłużenia. Ta zmiana o której mówimy powstała tylko 
dlatego aby było możliwe sfinansowanie drogi o której wszyscy wiemy 
Radny Krzysztof Klęczar- poprosił Skarbnika o przypomnienie jak głosował przy 
poprzednich uchwałach  przy obniżeniu deficytu niemniej stwierdził, że liczą się fakty 
Skarbnik Gminy Wojciech Mreńca- stwierdził, że powiedział, że radny nie 
głosował przeciwko obniżeniu zmniejszenia zadłużenia gminy i stało się to na 
ostatniej sesji i to samo stało się na sesji w czerwcu ubiegłego roku zwołanej w trybie 
zwyczajnym i trybie nadzwyczajnym gdzie procedowaliśmy zmniejszenie zadłużenia 
gminy kety przez wprowadzenie wolnych środków na kwotę około 1 300 000 PLN 
Radny Krzysztof Klęczar- radny zakwestionował udzieloną odpowiedź Skarbnika 
nie godząc się z jej stwierdzeniami zarzucając manipulacje faktami 
I Zastępca Burmistrza Dariusz Laszczak- stwierdził, ze zadłużenie gminy po 
zmianie grudniowej udało się trochę zmniejszyć proponowane zmiany odnośnie 
zwiększenia zadłużenia z uwagi na cel na jaki zostaną przeznaczone środki zasługuje 
na aprobatę 
Radny Rafał Ficoń- zaciąganie kolejnego kredytu usprawiedliwia się wykonaniem 
kolejnej inwestycji, zaciąganie kredytu na bieżące wydatki, trudno jest głosować tylko 
za jednym elementem znajdującym się w całym pakiecie ustaw 
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Skarbnik Gminy Wojciech Mreńca- uchwała budżetowa która była głosowana na 
sesji styczniowej 2013 r. zawierała tylko zmniejszenie zadłużenia i Państwo radni nie 
poparli tego wniosku 
Radny Krzysztof Klęczar- w nawiązaniu do wypowiedzi I zastępcy Burmistrza 
stwierdził, że nie dane było im się wypowiedzieć co do zasadności i kształtu 
proponowanej inwestycji- drogi na sesji poprzedniej jak również na sesji obecnej 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki zamknął dyskusje i zarządził 
głosowanie uchwały. 
Wyniki głosowania: za uchwałą - 12 głosów, przeciwko uchwale – 9 
głosów, bez głosów wstrzymujących się.  
Głosowało 21 radnych. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki stwierdził, że uchwała została 
podjęta. 

 
Uchwała nr XXXIV/335/2013 

Rady Miejskiej w Kętach 
z dnia 22 lutego 2013 r. 

w  sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 

6.10. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa 
 
I Zastępca Burmistrza Dariusz Laszczak- przedstawił projekt uchwały               
w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Radny Marek Błasiak 
przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki otworzył dyskusję. 
Radny Krzysztof Klęczar- jako jeden z wnioskodawców stwierdził, że intencją        
i zamysłem  wniesienia wezwania było to aby sporna uchwała była zgodna z prawem 
jednoczesnie wyraził zadowolenie, że zostaną wznowione prace nad przedmiotową 
uchwałą 
I Zastępca Burmistrza Dariusz Laszczak- oświadczył, że złożoną  deklaracje 
podtrzymuje 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki zarządził głosowanie. 
Wyniki głosowania: za uchwałą - 11 głosów, bez głosów sprzeciwu, przy 10 
głosach wstrzymujących się.  
Głosowało 21 radnych. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki stwierdził, że uchwała została 
podjęta. 
 
 

Uchwała nr XXXIV/336/2013 
Rady Miejskiej w Kętach 
z dnia 22 lutego 2013 r. 

w  sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
stanowi załącznik do protokołu. 
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6.11. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw 
Społecznych na 2013 r. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Zawadzki- poinformował, że na 
posiedzeniu w dniu 20 lutego 2013 r. Komisja Spraw Społecznych przyjęła plan  
swojej pracy na rok 2013 r. i przedkłada go do zatwierdzenia przez Radę. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki otworzył dyskusję. 
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki zarządził 
głosowanie. 
Wyniki głosowania: za uchwałą - 18głosów, bez głosów sprzeciwu i głosów 
wstrzymujących się. Głosowało 18 radnych. 
 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki stwierdził, że uchwała została 
podjęta 
 

Uchwała nr XXXIV/337/2013 
Rady Miejskiej w Kętach 
z dnia 22 lutego 2013 r. 

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 
2013 r. stanowi załącznik do protokołu. 
 

6.12. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw 
Gospodarczych na 2013 r. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Zawadzki- poinformował, że na 
posiedzeniu w dniu 18 lutego 2013 r. Komisja Spraw Gospodarczych przyjęła plan  
swojej pracy na rok 2013 r. i przedkłada go do zatwierdzenia przez Radę. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki otworzył dyskusję. 
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki zarządził 
głosowanie. 
Wyniki głosowania: za uchwałą - 18głosów, bez głosów sprzeciwu i głosów 
wstrzymujących się. Głosowało 18 radnych. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki stwierdził, że uchwała została 
podjęta 
  

Uchwała nr XXXIII/338/2013 
Rady Miejskiej w Kętach 
z dnia 22 lutego 2013 r. 

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych na 
2013 r. stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

6.13. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw 
Organizacyjno -Regulaminowych na 2013 r. 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Zawadzki- poinformował, że na 
posiedzeniu w dniu 19 lutego 2013 r. Komisja Spraw Organizacyjno- 
Regulaminowych przyjęła plan  swojej pracy na rok 2013 r. i przedkłada go do 
zatwierdzenia przez Radę. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki otworzył dyskusję. 
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki zarządził 
głosowanie. 
Wyniki głosowania: za uchwałą - 18głosów, bez głosów sprzeciwu i głosów 
wstrzymujących się. Głosowało 18 radnych. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki stwierdził, że uchwała została 
podjęta 
 

Uchwała nr XXXIII/339/2013 
Rady Miejskiej w Kętach 
z dnia 22 lutego 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Organizacyjno -
Regulaminowych na 2013 r. załącznik do protokołu. 

 
 

7. 
 

Przedstawienie uchwał stałych Komisji Rady 
 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki  stwierdził, że wszystkie uchwały 
komisji Rady zostały przedstawione. 

 
 

8. 
 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym 
 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki przypomniał, że tekst 
Sprawozdania Radni otrzymali w materiałach na sesję i zapytał, czy są  zapytania lub 
uwagi. 
Uwag i zapytań nie było. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki  stwierdził, że Rada nie wniosła 
uwag do Sprawozdania. 
Sprawozdanie załączono do protokołu. 

 
 

9. 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r. 
 
 
Tekst sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r. został radnym 
przesłany w materiałach na sesję 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki zapytał, czy są  zapytania lub 
uwagi. 
Uwag i zapytań nie było. 
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 Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki  stwierdził, że Rada nie wniosła 
uwag do Sprawozdania. 
Sprawozdanie załączono do protokołu. 

 
 

10. 
 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 
 
Zestawienie interpelacji i zapytań zgłoszonych w pkt 5 oraz udzielonych odpowiedzi: 
 

Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie: 

1. Radny Stanisław Tadeusz Drzyżdżyk, powołując się na zapisy Ustawy      
o dostępie do informacji publicznej, poprosił o podanie informacji na temat 
wysokości nagród rocznych przyznanych w 2012 r. burmistrzowi, 
wiceburmistrzom, dyrektorom wydziałów Urzędu oraz dyrektorom jednostek 
podległych Urzędowi Gminy (tj. Dom Kultury, Biblioteka, Muzeum, szkoły, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, spółki 
gminne). 

Burmistrz Tomasz Bąk zapewnił, że w tej sprawie nie ma nic do ukrycia; 
jedyne wątpliwości natury prawnej, jakie mogą się pojawić, dotyczą kwestii, 
czy można ujawnić wszystkie składniki wynagrodzenia osób, które nie są 
zobligowane do ujawniania swoich dochodów. W związku z tym, że 
interpelacja została złożona po godzinach pracy Urzędu, Burmistrz, za zgodą 
radnego Drzyżdżyka, udzieli odpowiedzi na interpelację w formie pisemnej. 

2. Radny Stanisław Tadeusz Drzyżdżyk zapytał, czy został ogłoszony 
przetarg na obsługę telewizyjną sesji Rady Miejskiej; jeśli tak, poprosił              
o informację, ilu było oferentów i jaka była kwota finalna przetargu. 
 
I zastępca Burmistrza Dariusz Laszczak odpowiedział, że zgodnie            
z Prawem zamówień publicznych, przetargu nie było. 
 

3. Radny Stanisław Tadeusz Drzyżdżyk poprosił Przewodniczącego Rady 
Miejskiej o spowodowanie, by na stronie kety.pl informacje dotyczące sesji 
były publikowane w widocznym miejscu a przez to stały się łatwiejsze 
odnalezienia. 
 
Na prośbę I zastępcy Burmistrza Dariusza Laszczaka, radny Drzyżdżyk 
doprecyzował, że chodzi o to, by informacje o tak ważnej sprawie, jaką jest 
sesja ukazywały się na stronie kety.pl nie tylko w rubryce Sesje Rady Miejskiej 
znajdującej się w rozwijanym menu zakładki Gmina Kęty, ale także na stronie 
tytułowej zakładki Info Kęty. Wiceburmistrz wyjaśnił, że informacja o sesji 
winna się znajdować w zakładce Gmina Kęty, gdzie publikowane są informacje 
związane m.in. z funkcjonowaniem Gminy jako organu stanowiącego. 
Zapewnił, iż sprawdzi sposób publikacji tego typu informacji i jeżeli uda się 
wymyślić bardziej przejrzysty sposób ich prezentacji, zostanie on wdrożony. 
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Zaznaczył, że zmiana miejsca publikacji nie ma na celu ukrywania informacji   
o sesji. I zastępca Burmistrza stwierdził, że być może w miejscu niezbyt 
widocznym na stronie znajduje się także zakładka, na której można zgłosić 
uwagi dotyczące funkcjonowania strony. Dodał, że do tej pory, nikt nie zgłaszał 
uwag w kwestii dostępności informacji o sesji. 

Radny Stanisław Tadeusz Drzyżdżyk złożył interpelację pisemną, w której 
zapytał o powody przyznania, zarządzeniem Burmistrza z dnia 14 czerwca 2012 r. 
dotacji na realizację zadania publicznego „Organizacja wypoczynku nad wodą w 2012 
r.” klubowi sportowemu z Tarnowa. Radny chciał także wiedzieć, kto był 
organizatorem tego obozu, kto jego kierownikiem i kto stanowił kadrę: 
wychowawców, instruktorów, ratowników (skład imienny), ilu było uczestników i ile 
dzieci i młodzieży z Kęt skorzystało z oferty oraz jakie dzieci i młodzież uczestniczyły 
w tym przedsięwzięciu. 

I zastępca Burmistrza Dariusz Laszczak poinformował, że odpowiedź udzielona 
zostanie w formie pisemnej; wyjaśnił jednak, że organizacja ta została wybrana           
w otwartym konkursie ofert i że była to jedyna złożona oferta. Dodał, że konkurs 
dotyczył zorganizowania wypoczynku w postaci wyjazdu dla mieszkańców gminy Kęty 
i środki wydatkowano tylko na te osoby. 

4. Radny Krzysztof Klęczar poprosił o należyte oznakowanie skrzyżowania 
bocznej ulicy bez nazwy, odchodzącej od ul. Kościuszki, z nowo otwartą częścią 
obwodnicy. Radny uzasadnił, że brak oznakowania może wprowadzać jadących 
ulicą w błąd; mogą uznać, iż jest to skrzyżowanie równorzędne, na którym przy 
skręcie w prawo obowiązuje pierwszeństwo przejazdu. 

II zastępca Burmistrza Krzysztof Olejak wyjaśnił, że opisane przez 
radnego miejsce nie jest skrzyżowaniem, ale zjazdem publicznym z obniżonym 
krawężnikiem. Zgodnie z przepisami Ustawy o ruchu drogowym pojazd, który 
włącza się do ruchu z takiego zjazdu ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa 
pozostałym pojazdom. 

Radny Krzysztof Klęczar złożył interpelację pisemną, w której poprosił                   
o udzielenie informacji na temat rodzaju umów o pracę zawartych w okresie kadencji 
Burmistrza Tomasza Bąka z pracownikami samorządowymi, którzy po raz pierwszy 
zostali zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych oraz podanie, w jakim terminie 
odbyli oni służbę przygotowawczą. Poprosił o przedłożenie pisemnego zarządzenia 
burmistrza w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby 
przygotowawczej i organizacji egzaminu kończącego tę służbę oraz protokołu                 
z przeprowadzonego egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników,       
a także informację o składzie osobowym komisji egzaminacyjnej oraz ocenie 
uzyskanej podczas egzaminu przez poszczególnych pracowników. Radny uzasadnił, iż 
prosi o udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, ponieważ z informacji docierających do 
radnych wynika, iż w okresie urzędowania obecnego burmistrza w Urzędzie Gminy na 
stanowiskach urzędniczych, w tym także kierowniczych, oraz jednostkach zależnych 
zatrudniano pracowników, którzy nie posiadają żadnego doświadczenia jako 
pracownicy samorządowi. 

Burmistrz Tomasz Bąk poinformował, że odpowiedź udzielona zostanie w formie 
pisemnej; dodał jednak, że Najwyższa Izba Kontroli dokonała w Urzędzie kontroli       
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w tym zakresie nie stwierdzając żadnych niedociągnięć dotyczących zatrudniania 
pracowników. I zastępca Burmistrza Dariusz Laszczak przekazał radnemu 
Klęczarowi kopie Zarządzenia Nr 25/09 Burmistrza Gminy Kęty jako kierownika 
Urzędu Gminy z 11 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania 
służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę oraz 
Zarządzenia w sprawie zmiany tegoż zarządzenia z dnia 13 maja 2011 r. Pozostałe 
dokumenty zostaną dołączone do odpowiedzi, jaka zostanie udzielona radnemu         
w formie pisemnej. 

5. Radny Wiesław Gawęda zapytał, czy ze zwiększonej o 1 mln zł i zapisanej   
w budżecie na 2013 r. dotacji do dróg gminnych będą remontowane także ulice 
leżące w obrębie dzielnicy Stare Miasto: Piastowska, Mieszka I, Królowej 
Jadwigi i Chrobrego. 

II zastępca Burmistrza Krzysztof Olejak odpowiedział, że na wiosnę 
planowane jest przeprowadzenie inwentaryzacji dróg gminnych i wtedy 
podjęte zostaną decyzje w kwestii zagospodarowania kwoty 1 mln zł. 

Radny Wiesław Gawęda złożył także dwie interpelacje pisemne. Poprosił                
o podanie danych w zakresie wydatkowanej w roku 2012 kwoty 547 tys. 731 zł na 
promocję Gminy Kęty z wyszczególnieniem kwot i celu, na jaki zostały przeznaczone 
środki. Poprosił także o udzielenie informacji, w jakim zakresie Gmina Kęty posiadała 
lub posiada zawarte umowy z podmiotem gospodarczym przeprowadzającym relacje   
z sesji Rady Miejskiej w Kętach. Radny poprosił o przedstawienie kwot należnych 
wynikających z zawartych z wyżej wymienionym podmiotem umów w roku 2012 oraz 
2013, jak również kwot wypłacanych na podstawie ewentualnych zleceń 
dodatkowych, nie objętych podstawą umowy. Radny chciał poznać również 
analogiczne informacje w zakresie współpracy wyżej wymienionego podmiotu z 
jednostkami zależnymi od Gminy, w szczególności zakładami budżetowymi oraz 
spółkami będącymi własnością Gminy Kęty.  

6. Radny Andrzej Wiśniowski zaproponował przeprowadzenie przeglądu 
przejazdu kolejowego na ul. Żwirki i Wigury w Kętach oraz spowodowanie, aby 
w tym miejscu zainstalowane zostało czerwone światło ostrzegające przed 
nadjeżdżającym pociągiem zapalające się na długo przed opuszczeniem 
szlabanów. Radny argumentował, że na przejeździe dochodzi do „łapania” 
szlabanem samochodów jadących od strony ul. Sobieskiego, ponieważ 
kierowcy ci muszą zatrzymywać się, aby umożliwić pieszym pokonanie 
przejścia dla pieszych znajdującego się po drugiej stronie przejazdu 
kolejowego. 

Burmistrz Tomasz Bąk odpowiedział, że o takim sposobie funkcjonowania   
i oznakowania przejazdu zadecydował administrator sieci kolejowej. Jeśli 
chodzi o bliskie usytuowanie przejścia dla pieszych względem przejazdu 
kolejowego, przepisy Kodeksu drogowego mówią jednoznacznie, że przy 
otwartych szlabanach nie wolno wjeżdżać na przejazd kolejowy, jeżeli nie ma 
możliwości jego natychmiastowego opuszczenia. Problemem pojawia się, gdy 
nieświadomy kierowca wjeżdża na przejazd tuż za pojazdem, który następnie, 
zgodnie z przepisami, zatrzymuje się by umożliwić pieszemu przejście przez 
jezdnię. W takiej sytuacji brak możliwości opuszczenia przejazdu stwarza 
realne zagrożenie w postaci opuszczenia zapór i wypadku z udziałem 
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nadjeżdżającego pociągu. W takich okolicznościach wina leży jednoznacznie po 
stronie kierowcy, który znalazł się na przejeździe pomiędzy zaporami. Przy 
migającym czerwonym świetle nie wolno wjeżdżać na przejazd kolejowy 
niezależnie od tego, czy rogatki są otwarte. Burmistrz powiedział, że według 
jego wiedzy na przejeździe na ul. Żwirki i Wigury nie ma takiego oświetlenia. 
Zobowiązał się, iż zwróci się na piśmie do administratora przejazdu                    
o przeanalizowanie jego bezpieczeństwa i zapyta o możliwość innej jego 
organizacji. 

7. Radny Andrzej Bryzek w nawiązaniu do złożonej przez siebie interpelacji w 
sprawie ograniczenia czasu parkowania pojazdów na Rynku i przestrzegania 
znaku B-35 na ulicach Ludowiki, Hutnika i Różanej, zapytał Przewodniczącego 
Eugeniusza Zawadzkiego, na jakiem etapie znajduje się sprawa jego wniosku 
dotyczącego zajęcia się tym tematem przez Radę Miejską. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Zawadzki odpowiedział, że 
interpelację radnego Bryzka skierował do Komisji Organizacyjno-
Regulaminowej Rady i poprosił jej przewodniczącego – Janusza Kruczałę         
o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. Radny Kruczała 
poinformował, że komisja zapoznała się z wnioskiem, omówiła sprawę                
i skierowała do II zastępcy Burmistrza Krzysztofa Olejaka prośbę                        
o przedstawienie sytuacji dotyczącej parkowania na Rynku i ulicach wokół 
niego. Komisja oczekuje na odpowiedź wiceburmistrza. Komisja wystosuje 
także pismo wraz z treścią interpelacji do Policji i Straży Miejskiej, które 
zdaniem radnego Bryzka nie egzekwują przestrzegania znaku B-35. W czasie 
obrad Przewodniczący Zawadzki zawnioskował także, by lepiej oznakować 
istniejące już miejsca parkingowe i dojazd do nich. Komisja dyskutowała 
również o możliwości wprowadzania parkomatów, ale decyzja w tej sprawie nie 
została jeszcze podjęta. Radny Kruczała zobowiązał się powiadomić radnego 
Bryzka o terminie kolejnego posiedzenia komisji. 

8. Radny Andrzej Bryzek w nawiązaniu do złożonej przez siebie interpelacji,  
w której zwrócił się o umieszczenie tablic kierunkowych na rondzie, ul. 
Kościuszki i nowej części obwodnicy oraz na zjazdach z niej informujących       
o lokalizacji danego osiedla zapytał, kiedy tablice te zostaną wykonane                
i zamontowane. Radny zwrócił także uwagę, że w wymienionych miejscach 
brak jest tablic z oznaczeniem nazw poszczególnych ulic. 

II zastępca Burmistrza Krzysztof Olejak powtórzył, że tablice zostaną 
zamontowane najszybciej, jak to tylko będzie możliwe. Wyjaśnił, że zanim 
zlecone zostanie wykonanie tablic, należy dokonać szeregu uzgodnień z innymi 
podmiotami, np. Starostwem Powiatowym oraz Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad, oraz wykonać projekt organizacji ruchu. 

9. Radny Andrzej Bryzek zapytał, czy podjęta została już kwestia nadania 
nazwy nowo oddanej obwodnicy; chciał wiedzieć, czy ulica łącząca ul. 
Kościuszki z ul. Sobieskiego będzie nosiła nazwę ul. Spacerowa, czy może 
nadana zostanie jej inna nazwa. 

II zastępca Burmistrza Krzysztof Olejak odpowiedział, że prace w tej 
materii nie są jeszcze prowadzone. Powiedział, że gdy wybrane już będą nowe 
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Zarządy Dzielnic Starego i Nowego Miasta, Urząd zwróci się do nich o wydanie 
opinii w tej sprawie i ruszą prace w kwestii nazwy drogi. 

10. Radny Andrzej Bryzek zapytał Burmistrza, czy Urząd Gminy podejmuje 
działania w kierunku przyspieszenia decyzji Wojewody Małopolskiego, który 
wstrzymał decyzję Starosty Oświęcimskiego o wypłacie mieszkańcom ul. 
Wszystkich Świętych odszkodowań za działki, na których wybudowany został 
chodnik. 

II zastępca Burmistrza Krzysztof Olejak odpowiedział, ze Gmina nie ma 
możliwości wywierania nacisków na Wojewodę, który w tej sprawie proceduje 
swoim trybem. Poinformował także, że Gmina otrzymała od Wojewody pismo 
informujące o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 30 kwietnia 2013 r. 

11. Radny Janusz Kruczała, w związku z pismem wystosowanym do niego – 
sołtysa Bulowic, Urzędu Gminy Kęty oraz Starostwa Powiatowego przez 
mieszkańców i osoby korzystające z ul. Zamkowej w Bulowicach, zwrócił się do 
Burmistrza oraz przedstawiciela władz Powiatu Oświęcimskiego – 
Przewodniczącego Rady Powiatu o zajęcie się sprawą apelu mieszkańców 
dotyczącego wykonania nawierzchni asfaltowej na tej drodze powiatowej oraz 
interwencję w tej sprawie. 

II zastępca Burmistrza Krzysztof Olejak odpowiedział, iż uzgodnił            
z radnym Kruczałą, że odpowiedź na interpelację udzielona zostanie mu           
w formie pisemnej. 

 
 

10. 
 

Wolne wnioski i informacje 
 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki poinformował o sprawach,  które 
wpłynęły  w formie pisemnej, a których nie wymienił wcześniej: 
 
Poinformował  Radnych o sprawach, które wpłynęły  do Rady po ostatniej sesji           
w formie pisemnej: 

1. II Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Olejak przekazał odpowiedź na 
wniosek radnego Pana Janusza Kruczały w sprawie likwidacji słupka przy 
ul. Stojałowskiego w Kętach. 

2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie przesłał kopię okólnika 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 18 grudnia 2012 r.        
w sprawie zasad tworzenia i prowadzenia ewidencji zabytków, zasad 
uzgadniania gminnej ewidencji z wojewódzkim konserwatorem zabytków,  
a także sposobu informowania właścicieli i posiadaczy zabytków o ujęciu 
zabytku w gminnej ewidencji zabytków. 

3. Burmistrz Pan Tomasz Bąk przekazał Sprawozdanie za rok 2012                    
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach powadzonych przez Gminę 
Kęty. 
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4. Grupa rodziców uczniów Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1  
w Kętach przekazała do wiadomości swoje wystąpienie do Dyrektor Zespołu 
Pani Ewy Sedeńko w sprawie „ zielonej szkoły” klasy integracyjnej w 2011 r. 

5. I Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Laszczak przekazał Sprawozdanie           
z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2012 r. 

6. W dniu 19 lutego Pan Józef Kolasa złożył wniosek o udzielenie informacji 
publicznej poprzez odpowiedź na 9 pytań sformułowanych przez 
wnioskodawcę. Pytania dotyczą głównie robót gminnych  
w  dzielnicy Kęty Podlesie. 

                 Wymieniony wniosek został złożony również do Pana Burmistrza.  
7. W dniu 12 lutego Pan Tadeusz Ziętek złożył wniosek  

o wykonanie nowego mostu na Młynówce w ciągu ul. Wyspiańskiego           
w Nowej Wsi oraz o wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku tej ulicy. 

8. W dniu 14 stycznia br. wpłynęły do Urzędu Gminy pisma autorstwa tej 
samej osoby:  3 pisma są adresowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Kętach,  a jedno pismo jest adresowane do Przewodniczącego Zarządu 
Miasta w Kętach. Pisma zawierają treści o charakterze skargowym.  

W  dniu 21 stycznia br. wpłynęło do Urzędu Gminy pismo od innej osoby,  
adresowane także do Przewodniczącego Rady Miejskiej i zawierające również treści   
o charakterze skargowym. 
Wniosek o powierzenie Komisji Rewizyjnej obowiązku zbadania wymienionych skarg 
nie został przez Radę przegłosowany. W dniu 18 lutego Przewodniczący Rady 
otrzymał pisemne prośby autorów wymienionych skarg o ich rozpatrzenie na 
dzisiejszej sesji bez podawania nazwisk osób wymienionych w pismach skargowych. 
     Prośby te nie mogą być zrealizowane w sposób oczekiwany przez skarżących. 
Tak jak w przypadku innych skarg - zbadaniem wymienionych skarg winna zająć się 
Komisja wskazana przez Radę.  
 Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie wniosków w sprawie 
powierzenia wskazanej Komisji Rady obowiązków zbadania wymienionych skarg         
i przedstawienia propozycji zajęcia stanowiska przez Radę Miejską. 
Zawnioskowano aby przedmiotowa skargę skierować do rozpatrzenia Komisji Spraw 
Społecznych. 
Wniosek został poddany pod głosowanie. Za przekazaniem wniosku było 5 głosów, 
przy jednym przeciw i 11 głosach wstrzymujących się. 
 
9.W dniu 5 lutego wpłynęła pisemna skarga mieszkańców jednej ze Wspólnot 
Mieszkaniowych na os. Płk. Królickiego na lokatora jednego  
z mieszkań komunalnych. 
Podobnie jak wcześniej zbadaniem skargi winna zająć się Komisja wskazana przez 
Radę.  
Przewodniczący poprosił radnych o zgłaszanie wniosków w sprawie powierzenia 
wskazanej Komisji Rady obowiązków zbadania wymienionej skargi i przedstawienia 
propozycji zajęcia stanowiska przez Radę Miejską. 
Radny Andrzej Wiśniowski złożył wniosek o przekazanie skargi do GOPS w Kętach 
celem zajęcia się sprawą. 
Wniosek został poddany pod głosowanie. 
Rada Miejska  powierzyła obowiązki zbadania wymienionej skargi  do GOPS-u. Za 
było 10 głosów, przeciw był 1 głos. Wstrzymały się od głosu 6 osoby. Jeden radny nie 
głosował. 
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10.W dniu 14 lutego wpłynęła pisemna skarga na Burmistrza Gminy Kęty złożona 
przez Panią Barbarę Gurdek występującą w imieniu rodziców przedszkolaków. Skarga 
została złożona w związku z likwidacją zajęć dodatkowych dla przedszkolaków              
z rytmiki i języka angielskiego. 
Podobnie jak wcześniej zbadaniem skargi winna zająć się Komisja wskazana przez 
Radę.  
Jako właściwa do załatwienia skargi wskazano Komisję Rewizyjną. 
Rada Miejska  powierzyła Komisji Rewizyjnej obowiązki zbadania wymienionej skargi 
i przedstawienia propozycji zajęcia stanowiska przez Radę Miejską. Za było 15 głosów, 
bez głosów przeciw. Wstrzymały się od głosu 4 osoby. 
 
Następnie głos zabrali  mieszkańcy gminy Kęty uczestniczący w sesji w kolejności: 
Pan Józef Kolasa, Pan Tadeusz Surma i Pan Jacek Suchy przedstawiając swoje uwagi  
do pracy i działalności władz gminy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Józef Nycz odczytał APEL radnych Rady 
Miejskiej     w sprawie dalszego funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w 
kolejowych przewozach pasażerskich  oraz stanu infrastruktury kolejowej na linii nr 
117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona- Bielsko-Biała. 
Radny Stanisław Tadeusz Drzyżdżyk- zwrócił uwagę na koszt naprawy linii 
,który wynosi około 90 milionów PLN i poddał w wątpliwość sens apelowania w tej 
kwestii z uwagi na koszty. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Zawadzki poddał wniosek o przyjęciu 
Apelu pod głosowanie. Za przyjęciem  było 18 radnych  bez głosów przeciwnych oraz 
bez głosów wstrzymujących się. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.  

 
 

11. 
 

Zamknięcie sesji 
 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki, w związku z wyczerpaniem 
porządku obrad,  zamknął XXXIII sesję Rady Miejskiej w Kętach.  
 
 
 
 
 
Protokółował:                Prowadzący obrady: 
 
Urszula Hilarowicz- Chilarska   Przewodniczący Rady Miejskiej    
             
                   Eugeniusz Zawadzki                  


