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Protokół nr XXIX/VII/2017 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 26 lipca 2017 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 

 

O godz. 13.00 przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady zwołanej w trybie 

nadzwyczajnym - XXIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach. Na wstępie powitał mieszkańców, 

burmistrza, jego zastępcę, skarbnika, mecenasa oraz urbanistę S. Zaleskiego. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecna 

radna M. Potempa), co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób, stanowi kworum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności radnych oraz gości 

stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt: 

- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 180/XXIV/2017 Rady Miejskiej w 

Kaletach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie 

zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji 

podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I – Kalety 

Miotek wraz z przyłączeniami (jako punkt 3); 

za wprowadzeniem zmian opowiedzieli się wszyscy radni (za: 14) . 

 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 180/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach z 

dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w 

Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I – Kalety Miotek wraz z 

przyłączeniami.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-

2029. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kalety-Zachód”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za 

pomnik przyrody. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych niebędących jednostkami 

organizacyjnymi gminy a realizujących zadania własne gminy w zakresie udzielania 

schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe 

miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Kalety 

11. Zakończenie sesji.  

 

W związku z obecnością na Sali sesyjnej grupy mieszkańców przewodniczący udzielił głosu 

ich przedstawicielowi – Eugeniuszowi Pokorskiemu, który przedstawił problem złego stanu 

nawierzchni ulicy Wolności oraz szkód wywoływanych przez poruszanie się na niej 
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samochodów wielkotonażowych. Następnie złożył pismo w ww. sprawie na ręce 

przewodniczącego Eugeniusza Ptaka. 

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 180/XXIV/2017 Rady Miejskiej w 

Kaletach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie 

zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji 

podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I – Kalety 

Miotek wraz z przyłączeniami. 

 

Projekt uchwały omówiła skarbnik Renata Sosnica. 

W związku z brakiem pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 213/XXIX/2017 zmieniająca uchwałę Nr 180/XXIV/2017 Rady Miejskiej w 

Kaletach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach 

Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I – Kalety Miotek wraz z przyłączeniami 

została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do skarbnika z prośbą o omówienie projektu 

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

Kalety na 2017 rok wprowadzane przedmiotową uchwałą.  

Następnie radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi:  

Radny Ryszard Sendel pytał, o nakładkę asfaltową na ulicy 1 Maja, a radny Edward Drabik o 

studnię podciśnieniową. W związku z dużą ilością zmian w budżecie radni Piotr Kuder  oraz 

Adam Gabryś zaapelowali, aby projekty z tak obszernymi zmianami omawiane były na 

posiedzeniach komisji. 

Wobec braku dalszych pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 214/XXIX/2017 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2017-2029. 

 

Skarbnik szczegółowo omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

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

Uchwała Nr 215/XXIX/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2017-2029 została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kalety-Zachód”. 

 

Projekt uchwały szczegółowo omówił urbanista Stefan Zaleski, wyjaśniając zmiany naniesione 

w projekcie uchwały, w związku z unieważnieniem poprzedniej uchwały przez organ nadzoru.  

Następnie radni zadawali pytania. 
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Radny Adam Gabryś zwrócił uwagę na oznaczenie terenu 1U9 w załączniku nr 4 – pierwotnie 

było 9U1 (odpowiedziano, że prawidłowy zapis to 1U9, wcześniejszy wynikł z błędu 

literowego). 

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

Uchwała Nr 216/XXIX/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kalety-Zachód” została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił burmistrz Klaudiusz Kandzia.  

Radna Irena Nowak pytała o koszt i wykonanie operatu szacunkowego. 

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 217/XXIX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego. 

 

Projekt uchwały omówił burmistrz, informując, że dotyczy przedłużenia najmu garażu na 

osiedlu 1 Maja w Kaletach o kolejne 3 lata. 

Radny Ryszard Sendel zastanawiał się, czy nie korzystniej byłoby przedmiotowy garaż 

sprzedać. 

Wobec braku dalszych pytań i uwag przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach zarządził 

głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 218/XXIX/2017 w sprawie najmu lokalu użytkowego została przyjęta 

jednogłośnie. 

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

 

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego 

za pomnik przyrody. 

 

Projekt uchwały przedstawił burmistrz Klaudiusz Kandzia. 

Wobec braku pytań przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 219/XXIX/2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego 

za pomnik przyrody została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych niebędących jednostkami 

organizacyjnymi gminy a realizujących zadania własne gminy w zakresie udzielania 

schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe 

miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Kalety. 

 

Projekt uchwały szczegółowo omówiła kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Pani Renata Czudaj. 

W związku z brakiem pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 220/XXIX/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych niebędących jednostkami 

organizacyjnymi gminy a realizujących zadania własne gminy w zakresie udzielania 

schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe 

miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Kalety została przyjęta jednogłośnie. 
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Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Następnie głos zabrał burmistrz informując o zakończeniu postępowania w sprawie skargi 

Państwa Jelonków na uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego, Naczelny 

Sąd Administracyjny oddalił skargę. 

Radny Alojzy Rupik zaprosił na festyn w Kuczowie w dniach 5-6 sierpnia oraz prosił o 

wyrównanie dróg gminnych: Barbary, Sosnowej i Jagodowej. 

Radny Antoni Jeż podziękował w imieniu własnym i mieszkańców ulicy Gawlika za ujęcie w 

tegorocznym budżecie środków na budowę tej drogi. 

 

Ad. 11. Zakończenie sesji.  

 

W związku z wyczerpaniem programu obrad przewodniczący Eugeniusz Ptak zamknął XXIX 

sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 14.15. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 

 

……………………….       …………………….. 


