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Protokół nr XXVII/VII/2017 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 25 maja 2017 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 

 

O godz. 13.00 przewodniczący Eugeniusz Ptak otworzył obrady XXVII 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. 
 

Porządek obrad został przyjęty bez zmian i wyglądał następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

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

4. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

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

międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

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

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

2029. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2016 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie programu „Kalety przyjazne Seniorom”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kalety Zachód”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek 

oświatowych. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie sesji.  

 

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

Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu  

XXV sesji. Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 4. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

 

Protokół XXVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach został przyjęty bez uwag. 

 

Ad. 5. 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. 
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Ad. 6. 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 i zostało przyjęte bez uwag, i 

pytań. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok. 

 

Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały szczegółowo przedstawiała na posiedzeniach 

wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej. 

Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 202/XXVII/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. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2017-2029. 

 

Skarbnik oświadczyła, iż zmiany WPF omawiane były na posiedzeniach komisji stałych Rady 

Miejskiej. 

Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię nt. projektu uchwały. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 203/XXVII/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. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2016 rok. 

 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak zwrócił się do przewodniczących komisji stałych Rady 

Miejskiej o wyrażenie opinii na temat sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury, 

prosząc przy tym, o zadawanie ewentualnych pytań przybyłemu na sesję dyrektorowi tej 

jednostki. 

Komisje stałe wyraziły pozytywną opinię nt przedmiotowego sprawozdania. 

Pytań i uwag nie zgłoszono wobec czego przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie 

nad uchwałą. 

Uchwała Nr 204/XXVII/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2016 rok została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. Po przerwie prowadzenie dalszej części obrad 

przekazane zostało wiceprzewodniczącej Janinie Perz. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie programu „Kalety przyjazne Seniorom”. 

 

Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza Pan Dariusz Szewczyk, a komisje stałe Rady 

pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz zarządziła 

głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 205/XXVII/2017 w sprawie programu „Kalety przyjazne Seniorom” została 

przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
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Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 

 

Uzasadnienie do planowanej sprzedaży lokalu mieszkalnego przedstawił burmistrz. 

Komisje stałe opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały jako uchwały. 

Wobec powyższego wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 206/XXVII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kalety Zachód”. 

 

Projekt uchwały omówił urbanista Pan Stefan Zaleski, szczegółowo opisując tereny, których 

dotyczy oraz zakres zmian. 

Następnie radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi.  

Radny Adam Gabryś zwrócił uwagę na nieścisłości w oznaczeniu symboli w załączniku nr 1 – 

co następnie zostało skorygowane. Radny Edward Drabik pytał ile wniosków wpłynęło w 

związku z terenem przy ul. Lompy, odpowiedziano, że jeden. Radny Ryszard Sendel pytał 

kiedy będzie zmieniana część wschodnia planu i czy stworzony zostanie nowy plan, burmistrz 

odpowiedział, że w okresie wakacyjnym przeprowadzona zostanie akcja zbierania wniosków o 

zmianę do części wschodniej. 

Następnie opinię wyraziły komisje stałe Rady Miejskiej opowiadając się za przyjęciem 

projektu uchwały jako uchwały. 

Wobec powyższego wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 207/XXVII/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. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych 

placówek oświatowych. 

 

Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza Pan Dariusz Szewczyk, a komisje stałe 

pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 208/XXVII/2017 w sprawie dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek 

oświatowych została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 14. Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad. 15. Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Alojzy Rupik podziękował za wprowadzenie do budżetu trzech strategicznych 

inwestycji w Miotku- stwierdzając, że po raz pierwszy od 45 lat na dzielnicę tą przeznaczono 

tak dużo środków. Następnie radny prosił o uprzątnięcie pozostałości asfaltu na ulicy 

Młyńskiej, zgłosił zapadnięcie studzienki kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu 

Tarnogórskiej i Paderewskiego oraz ponownie zwrócił się o remont nawierzchni dróg 

nieutwardzonych począwszy od Myśliwskiej a kończąc na Sosnowej. 

Radny Antoni Jeż ze względu na trudne warunki dojazdowe prosił w imieniu mieszkańców o 

remont ulicy Gawlika, burmistrz odparł, że Urząd posiada dokumentację na tę drogę, trzeba 

zdecydować, która strona (na prawo czy na lewo od skrzyżowania z ulicą Miarki) będzie 

utwardzana. 
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Radny Krzysztof Rogocz pytał o sprawę ustawienia ławek wzdłuż ścieżki rowerowo-pieszej 

na Drutarnię (burmistrz odparł, że należałoby wydzierżawić teren od nadleśnictwa oraz 

zastanowić się w którym miejscu ławeczki miałyby być ustawione). 

Radna Irena Nowak dołączyła do prośby radnego K. Rogocza o ustawienie ławeczek oraz 

zgłosiła zapadniętą i stwarzającą niebezpieczeństwo kratkę ściekową na zakręcie ulicy 1 Maja. 

Radny Piotr Kuder prosił o naprawę nawierzchni ulicy 3 Maja (początek drogi), poruszył 

sprawę wysypywania śmieci przy ulicy Rzecznej (teren prywatny) oraz pytał czy chodnik przy 

3 Maja  będzie robiony do mostu, prosząc o rozważenie zrobienia go do końca zabudowań 

mieszkalnych, ze względu na bezpieczeństwo tam mieszkających.   

Radna Teresa Mryka prosiła o remont dróg gruntowych w Kuczowie oraz zaprosiła 

zebranych na nabożeństwo majowe w Kuczowie.  

 

Ad 16. Zakończenie sesji.  

 

W związku z wyczerpaniem programu obrad wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz 

zamknęła XXVII sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 15.05. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

 

Sesję prowadzili:         Protokołowała: 

 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 

 

……………………….       …………………….. 

 

 

Janina Perz         

 

……………………….  


