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Protokół nr XXXVII/VII/2018 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 10 maja 2018 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 

 

O godz. 10.00 przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej 

w Kaletach. Na wstępie powitał mieszkańców, burmistrza, jego zastępcę, skarbnika oraz 

mecenasa. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec 

ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób, stanowi kworum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji – lista obecności radnych stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący na wniosek burmistrza Klaudiusza Kandzi zaproponował rozszerzenie 

porządku obrad o 3 punkty: 

- podjęcie uchwały w sprawie terminu sezonu kąpielowego oraz ewidencji  miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kalety w 2018 roku (punkt 11), 

-  podjęcie uchwały w sprawie terminu sezonu kąpielowego oraz ewidencji  miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kalety w 2018 roku (punkt 12), 

- podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kalety dotyczących 

wejścia Gminy Kalety w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko–

Zagłębiowskiej Metropolii (punkt 13), 

zmiany zostały przyjęta bez uwag (za: 13). 

 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

6. Ocena zasobów pomocy społecznej i demograficznej gminy Kalety za 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez gminę Kalety udziałów w prawach własności 

budynków wielomieszkaniowych wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego  

nieruchomości gruntowych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu 

Tarnogórskiego w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu sezonu kąpielowego oraz ewidencji miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kalety w 2018 roku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu sezonu kąpielowego oraz ewidencji miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kalety w 2018 roku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kalety 

dotyczących wejścia Gminy Kalety w skład związku metropolitalnego w województwie 

śląskim – Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2018 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-

2029. 
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16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Zakończenie sesji.  

  

Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej w 

Kaletach. 
 

Protokół XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej został przyjęty bez uwag. 

 

Ad 4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w 

okresie międzysesyjnym. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Rady 

Miejskiej w okresie międzysesyjnym. Stanowi ono załącznik do protokołu. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. 

Na salę obrad weszła radna Mirosława Potempa (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

 

Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedstawił sprawozdanie ze swej działalności w okresie 

międzysesyjnym. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu. Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 6. Ocena zasobów pomocy społecznej i demograficznej gminy Kalety za 2017 rok. 

 

Ocena zasobów pomocy społecznej i demograficznej gminy Kalety za 2017 rok została 

przyjęta bez uwag. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez gminę Kalety udziałów w prawach 

własności budynków wielomieszkaniowych wraz z udziałami w prawie użytkowania 

wieczystego  nieruchomości gruntowych. 

 

Projekt uchwały przedstawił burmistrz oraz kierownik Izabela Rapczyńska. 

Komisje stałe Rady Miejskiej opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały jako uchwały,  

wobec czego przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie. 

Uchwała Nr 280/XXXVII/2018 w sprawie przejęcia przez gminę Kalety udziałów w prawach 

własności budynków wielomieszkaniowych wraz z udziałami w prawie użytkowania 

wieczystego  nieruchomości gruntowych została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Izabela Rapczyńska, a komisje stałe Rady pozytywnie go 

zaopiniowały. 

Wobec braku pytań i uwag  przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 281/XXXVII/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości została przyjęta 

jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Izabela Rapczyńska, a komisje stałe Rady oceniły go 

pozytywnie. 

Wobec braku pytań i uwag  przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 



 3 

Uchwała Nr 282/XXXVII/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości została przyjęta 

jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu 

Tarnogórskiego w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Eugeniusz Ptak przedstawił uzasadnienie projektu 

uchwały. 

Komisje stałe Rady Miejskiej zaopiniowały przedłożony przez Powiat Tarnogórski projekt 

uchwały. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 283/XXXVII/2018 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu 

Tarnogórskiego w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

numerów, granic oraz liczby radnych została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak ogłosił 15 minut przerwy, po której przekazał prowadzenie 

dalszej części obrad wiceprzewodniczącej Janinie Perz. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu sezonu kąpielowego oraz ewidencji miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kalety w 2018 roku. 

 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił burmistrz miasta Kalety - Klaudiusz Kandzia. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 284/XXXVII/2018 w sprawie w sprawie terminu sezonu kąpielowego oraz 

ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kalety w 2018 

roku została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu sezonu kąpielowego oraz ewidencji miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kalety w 2018 roku. 

 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił burmistrz miasta Kalety - Klaudiusz Kandzia. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 285/XXXVII/2018 w sprawie w sprawie terminu sezonu kąpielowego oraz 

ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kalety w 2018 

roku została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Kalety dotyczących wejścia Gminy Kalety w skład związku metropolitalnego w 

województwie śląskim – Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii. 

 

Projekt uchwały przedstawił burmistrz Klaudiusz Kandzia. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 286/XXXVII/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Kalety dotyczących wejścia Gminy Kalety w skład związku metropolitalnego w 

województwie śląskim – Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii została przyjęta 

jednogłośnie. 
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Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2018 rok. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła się do skarbnika z prośbą o omówienie projektu 

uchwały. Skarbnik Renata Sosnica szczegółowo przedstawiła radzie zmiany w budżecie miasta 

Kalety na 2018 rok wprowadzane przedmiotową uchwałą.  

Następnie radni zgłaszali uwagi:  

Radny Piotr Kuder wyraził swój głos w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 

w Drutarni podkreślając, jak ważna jest to sprawa dla bezpieczeństwa mieszkańców Drutarni i 

apelując o zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie miasta. Burmistrz i skarbnik 

zgodzili się z radnym oraz poinformowali o piśmie Zarządu Dróg Wojewódzkich, w którym 

zobowiązuje się gminę do zabezpieczenia środków na ten cel w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, co też zostało uczynione.  

Następnie opinię o projekcie wyraziła Komisja Oświaty informując, że w wyniku głosowania 

nad przedmiotowym projektem 4 osoby opowiedziały się za jego przyjęciem a jedna była 

przeciw. 

Wobec braku dalszych pytań i uwag wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie 

nad uchwałą. 

Uchwała Nr 287/XXXVII/2018 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2018 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2017-2029. 

 

Skarbnik szczegółowo omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Ponieważ projekt uchwały omawiany był tylko na Komisji Oświaty… wiceprzewodnicząca 

Janina Perz poprosił przewodniczącą tej komisji o wyrażenie opinii - Komisja Oświaty… 

wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 288/XXXVII/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2018-2029 została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 16. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Alojzy Rupik prosił o wprowadzenie monitoringu przy Klubie Małapanew Kuczów 

oraz ustawienie piłko chwytów na boisku. Radny zwrócił się również o remonty cząstkowe 

dróg: Myśliwskiej, Bocznej, Sosnowej, Barbary i Cynkowej, zaproponował również by 

Nadleśnictwo Koszęcin partycypowało w kosztach remontu drogi Wierzbowej od ulicy XXX 

lecia do Młyńskiej. 

Radna Mirosława Potempa zwróciła się z prośbą o remonty dróg nieutwardzonych w 

Mokrusie oraz możliwość partycypacji w kosztach Nadleśnictwa Koszęcin przy remoncie drogi 

XXX lecia (od dębu Niepodległości do leśniczówki). Radna prosiła również o ustawienie tablic 

ogłoszeniowych w Zielonej. 

Radna Teresa Mryka prosiła o wykonanie trybun na boisku w Kuczowie oraz o remont dróg 

nieutwardzonych w Kuczowie, prosiła również o ustawienie lampy oświetleniowej przy ulicy 

Powstańców oraz ustawienie 2 tablic ogłoszeniowych w Kuczowie. 

Radny Kazimierz Złotosz zwrócił uwagę na konieczność udrożnienia rowu przy drodze do 

leśniczówki w Truszczycy, w celu zapobiegnięcia uszkodzenia nawierzchni jezdni. 

Radna Irena Nowak prosiła o wykonanie remontów cząstkowych dróg, w szczególności ulicy 

Reja oraz utwardzenie drogi wjazdowej na Orlik. 
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Radny Adam Gabryś zwrócił się z prośbą o remont ulicy Witosa i przyległych, prosił również 

o rzetelną informację dla mieszkańców dotyczącą przystąpienia do Metropolii (korzyści, koszty 

itd.). 

Radny Antoni Jeż prosił o dokończenie ulicy Gawlika, przy czym pytał o kwestię związaną z 

remontami dróg – czy w Urzędzie Miejskim jest osoba za to odpowiedzialna. Burmistrz 

odpowiedział, że tak, dodał że wszystkie nieutwardzone drogi będą remontowane po kolei we 

wszystkich dzielnicach. 

Radny Krzysztof Rogocz podziękował, w imieniu mieszkańców, za piękny plac zabaw przy 

osiedlu 1 Maja oraz wspomniał o remoncie ulicy Okrzei. 

Radny Ryszard Sendel pytał o budynek przy placu zabaw na osiedlu 1 Maja, burmistrz 

odpowiedział, że latem ma zostać ogłoszone zapytanie cenowe na rozbiórkę przedmiotowego 

budynku. Radny zaproponował również by częściej  przy utwardzaniu dróg wykorzystywać 

płyty drogowe. 

Wiceprzewodnicząca Janina Perz podziękowała w imieniu mieszkańców za remont ulic 

Sienkiewicza, Placu Zjednoczenia oraz Księżycowej. 

 

Ad. 17. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący odczytał pisma, które wpłynęły do biura Rady, odnośnie nadania nazwy 

przedszkolu publicznemu w Kaletach oraz podniesienia dotacji dla klubów dziecięcych. 

Następnie poproszono o wyrażenie opinii komisje stałe. 

 

Komisja Oświaty… stwierdziła, że przedszkole nie może nosić imienia „Leśne Skrzaty”  gdyż 

nie jest to nazwa osobowa, przedszkole ma już swoją nazwę: Miejskie Przedszkole Nr 1 w 

Kaletach, a ta zaproponowana uznana została za dobrą, ale dla nazwania grupy.  

Mecenas dodał, że nie ma powszechnej praktyki nadawania patronatów przedszkolom, szkołom 

owszem. Pozostałe komisje Rady Miejskiej również negatywnie odniosły się do nazwy 

przedszkola, w trakcie dyskusji radna M. Potempa zauważyła, że na terenie Kalet są dwa 

miejskie przedszkola Nr 1 i 2, zastanawiała się co w tej sytuacji stałoby się z nazwą 

przedszkola Nr 2.  

 

Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły negatywną opinię w sprawie podniesienia dotacji dla 

klubów dziecięcych na terenie Miasta Kalety, ze względu na to, że budżet na 2018 rok jest już 

uchwalony i brak w nim środków na ten cel.  

 

Ad. 18. Zakończenie sesji.  

 

W związku z wyczerpaniem programu obrad wiceprzewodnicząca Janina Perz zamknęła 

XXXVII sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 12.10. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Sesję prowadzili:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 

 

……………………….       …………………….. 

 

Janina Perz 

 

 

………………………. 


