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Protokół nr XXV/2013 
  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 stycznia 2013 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 
 
Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 
Obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Kaletach o godz. 16.00 otworzył przewodniczący Rady 
Miejskiej E. Ptak, który powitał przybyłych na XXV – jubileuszowej sesji. 
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (radna  
B. Kąkol spóźni się), co wobec ustawowego składu rady, wynoszącego 15 osób, stanowi 
kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności radnych 
oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
W związku z zaproszeniem na sesję zwycięzców konkursu na „Najpiękniejsze świąteczne 
iluminacje” burmistrz wraz z przewodniczącym wręczyli nagrodę przybyłemu Panu  
L. Hadykowi z Jędryska za I miejsce w konkursie, II miejsce zajął Pan K. Książek z Zielonej 
(nieobecny na sesji). 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący E. Ptak zaproponował, aby wprowadzić następującą zmianę w porządku 
obrad – punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja  
w Kaletach, przesunąć jako punkt 6. (za zmianą opowiedziało się 14 radnych). 
 
Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach za 2012 

rok. 
5. Sprawozdanie burmistrza z działalności za 2012 rok.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja 
w Kaletach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-

2025. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Kalety. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Kalety na stałe obwody głosowania. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 

rok. 
12. Zatwierdzenie planów pracy na rok 2013: Rady Miejskiej w Kaletach oraz komisji 

stałych. 
13. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności za 2012 rok. 
14. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2012 rok. 
15. Interpelacje i zapytania radnych. 
16. Wolne wnioski i informacje. 
17. Zakończenie sesji.  
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Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu  
XXIV sesji. Uwag nie zgłoszono, a protokół został przyjęty. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach  
za 2012 rok. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej  
za 2012 rok (stanowi ono załącznik do protokołu).  
 
Ad. 5.  Sprawozdanie burmistrza z działalności za 2012 rok.  
 
Burmistrz przedstawił zebranym sprawozdanie w formie multimedialnej z działalności za 
2012 rok (stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Podczas przedstawiania sprawozdania na salę obrad przybyła radna B. Kąkol (obecnych 15 
radnych). 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja 
w Kaletach. 
 
Projekt uchwały omówił burmistrz, poinformował przy tym, że koszt wymiany nawierzchni  
w całości leży po stronie Miasta Kalety. Następnie wypowiedzieli się przewodniczący komisji 
stałych Rady Miejskiej.  
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej... B. Kąkol poinformowała, że członkowie komisji 
głosowanie pozostawili na sesję, przy tym wyraziła żal, że pieniądze przeznacza się na 
chodniki powiatowe, a nie gminne. Pozostałe komisje wyraziły pozytywną opinię nt. projektu 
uchwały. Przy tym przewodniczący J. Klimek prosił, aby przy okazji wymiany nawierzchni 
chodnika przesunąć znaku skrętu - obok budynku OSP, radna M. Wiatrek, aby podwyższyć 
wymagające tego znaki, zaś radna B. Kąkol pytała, czy wycięte zostaną drzewa przy posesji 
na ul. 1 Maja 25. 
Wiceprzewodniczący R. Sendel uznał, że wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja jest 
przedsięwzięciem, które powstało w związku z równym podziałem inwestycji na 
poszczególne dzielnice, dlatego też prosił o przyjęcie uchwały. 
W związku z brakiem dalszych uwag przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie 
nad uchwałą.        
Uchwała Nr 230/XXV/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja  
w Kaletach została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok. 
 
Skarbnik R. Sosnica omówiła zmiany, które zostały ujęte w wersji II projektu uchwały. 
Następnie wypowiedzieli się przewodniczący komisji stałych, informując (poza Komisją 
Oświaty... która wyraziła pozytywną opinię) że głosowanie pozostawiono na sesję, co było 
spowodowane nie omówieniem wszystkich planowanych zmian przez panią skarbnik podczas 
posiedzeń komisji.  
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Następnie wypowiedział się burmistrz w temacie zadania Poprawa jakości połączenia dróg 
wraz z budową ścieżek rowerowo-pieszych, które zgłoszone zostało przez uczestników 
Subregionu Centralnego i miałoby obejmować budowę ścieżki rowerowo-pieszej w Miotku, 
dodał, że szanse na uzyskanie środków są bardzo duże gdyż jest to projekt kluczowy.  
Wobec braku dalszych uwag przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 231/XXV/2013 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2013-2025. 
 
Skarbnik R. Sosnica omówiła zmiany wprowadzane w projekcie uchwały do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. 
Następnie opinię wyraziły komisje stałe Rady Miejskiej, i tak Komisje: Rewizyjna oraz 
Oświaty... opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały zaś Komisje: Budżetu  
i Finansów oraz Gospodarcza... głosowanie pozostawiły na sesję.  
Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 232/XXV/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2013- 2025 została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy  
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Kalety. 
 
Projekt uchwały omówił burmistrz. Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię 
w jego przedmiocie. Radna B. Kąkol pytała dlaczego odbiorcy hurtowi płacą mniej od 
odbiorców indywidualnych, na pytanie odpowiedział radny J. Klimek informując, że odbiorcy 
hurtowi to gmina Woźniki (Sośnica) i dlatego cena jest zróżnicowana. 
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak zarządził głosowanie 
nad uchwałą.        
Uchwała Nr 233/XXV/2013 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Kalety została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Kalety na stałe obwody głosowania. 
 
Projekt uchwały omówił burmistrz. Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię 
w jego przedmiocie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Klimek zaznaczył, aby przy 
podpisywaniu umowy dzierżawy z firmą EduRes, zawrzeć w niej zapis o udostępnieniu sali 
gimnastycznej na czas wyborów. Podobne sugestie przekazały przewodniczące pozostałych 
komisji. Radna J. Perz pytała czy wielkość komisji obwodowych uzależniona będzie od 
wielkości okręgów wyborczych, mecenas odpowiedział, że wynika ona z ustawy (5 – 7 osób). 
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak zarządził głosowanie 
nad uchwałą.        
Uchwała Nr 234/XXV/2013 w sprawie podziału Miasta Kalety na stałe obwody głosowania 
została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
 



4 
 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej  
na 2013 rok. 
Ad. 12. Zatwierdzenie planów pracy na rok 2013: Rady Miejskiej w Kaletach oraz 
komisji stałych. 
 
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Klimek, przy tym  
na wniosek komisji prosił o uzupełnienie planu pracy o dodatkowy punkt (w miesiącu lutym),  
o następującym brzmieniu „Kontrola odśnieżania w sezonie zimowym 2012/2013”. Plan 
uzupełniono. 
Wobec braku pytań przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 234/XXV/2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej  
na 2013 rok została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Przewodniczący zwrócił się do przewodniczących pozostałych komisji stałych Rady 
Miejskiej o przekazanie planów pracy komisji na 2013 rok, poinformował również, że każdy 
z radnych otrzyma kserokopię planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok. 
 
Ad. 13. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności za 2012 rok. 
Ad. 14. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2012 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Klimek przedstawił sprawozdanie z prac komisji  
w roku 2012 (stanowi ono załącznik do protokołu). 
Przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak podziękował za pracę w komisji zarówno obecnemu 
przewodniczącemu J. Klimkowi, jak i poprzednim przewodniczącym radnej M. Wiatrek oraz 
wiceprzewodniczącemu R. Sendlowi. 
 
Przewodniczący E. Ptak zwrócił się do przewodniczących pozostałych komisji stałych, aby 
przekazały sprawozdania roczne z prac komisji. 
 
Ad. 15. Interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radni zgłaszali bieżące sprawy: 
 
Radna Maria Wiatrek: 
- złożyła interpelację w sprawie wykonania projektów kanalizacji deszczowej oraz 
nawierzchni ul. Chopina w Kaletach, 
- zgłosiła awarię lampy na ul. Wojska Polskiego oraz poruszyła problem zasypywania 
wyjazdów z dróg bocznych podczas odśnieżania, 
- zaproponowała, aby co miesiąc wyróżniać mieszkańców, którzy odśnieżają chodniki przy 
posesjach. 
 
Radna Blandyna Kakol: 
- pytała o powierzchnię pozostającą w użytkowaniu wieczystym po KZCP oraz o sprawę 
przejęcia przez gminę stawów oraz ogródków, 
- ponownie prosiła o uzupełnienie brakujących tablic z rozkładami jazdy na przystankach, 
- prosiła o wymienienie tablicy ogłoszeniowej przy sklepie w Zielonej oraz aktualizowanie 
ogłoszeń tam wywieszanych, 
- prosiła o podjęcie działań w celu podłączenia mieszkańców Zarachu do wodociągów 
miejskich oraz wykonania oświetlenia ul. Miłej i Miodowej, 
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- zasugerowała, aby wykorzystać nieużytkowane pomieszczenie przylegające do sali 
przedszkolnej w Miotku celem jej powiększenia, 
- prosiła o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie odśnieżania drogi  
z Zielonej do Kolonii Woźnickiej oraz aby wystąpić do Zarządu Kolei Śląskich w sprawie 
zlikwidowanych połączeń kolejowych, 
- pytała przewodniczącego o kwestię powołania komisji statutowej (przewodniczący 
odpowiedział, że w planie pracy Rady Miejskiej temat ten został zaplanowany na marzec), 
- pytała burmistrza o opłaty za użytkowanie nieruchomości gminy: 

 czy użytkownicy wieczyści wnoszą wnioski odwoławcze do SKO, 
 czy aktualizowano wszystkie opłaty, 
 czy użytkownicy wieczyści występują o przekształcenie. 

 
Radna Irena Nowak: 
- prosiła, aby przeznaczyć środki na dokończenie remontu ul. Leśnej. 
 
Radny Jan Klimek: 
- pytał o sprawę utworzenia farmy fotowoltaicznej, burmistrz odpowiedział, że w dniu 
dzisiejszym podpisano umowę dzierżawy. 
- prosił, aby wyłożyć płytami betonowymi wyjazd z ul. Witosa na ul. Mickiewicza -  
w związku ze złym stanem nawierzchni tego odcinka drogi, 
- poruszył problem odśnieżania zimowego w mieście, a w szczególności fakt nieodśnieżania 
parkingu przy ul. 1 Maja (na przeciwko szkoły) oraz zapychania śniegiem przejść dla 
pieszych i ulic wyjazdowych, przy tym pytał kto wywoził śnieg z ul. Rogowskiego – wzdłuż 
kościoła (burmistrz odpowiedział, że pracownicy Urzędu Miejskiego). 
 
Radna Zuzanna Jelonek: 
- zwróciła się z prośbą o ustawienie tablicy ogłoszeń w Drutarni oraz o oświetlenie odcinka 
drogi od skrzyżowania z ul. Łowiecką w stronę Koszęcina. 
 
Radny Grzegorz Krupa: 
- zwrócił się z prośbą o wymianę reszty okien w Gimnazjum w Kaletach oraz zgłosił 
ponownie fakt awarii lampy przy ul. Rogowskiego na wysokości ośrodka EDU-RES, 
- poruszył sprawę odśnieżania miasta oraz prosił, aby przed niedzielą odśnieżać miejsce do 
parkowania przy ul. Ks. Rogowskiego (w okolicy kościoła). 
 
Radny Robert Gryc: 
- prosił, aby doświetlić ul. Grzybową. 
 
Radny Kazimierz Złotosz: 
- pytał czy po wykonaniu termomodernizacji budynku OSP będzie zainstalowany monitoring 
(burmistrz odpowiedział, że tak). 
 
Radna Janina Perz: 
- podziękowała za zarezerwowanie w budżecie środków na wykonanie projektów  
ul. Działkowej i Księżycowej oraz rewitalizację parku w Jędrysku, 
- również poruszała sprawę odśnieżania miejsca parkingowego obok kościoła – w niedziele. 
 
Wiceprzewodniczący Ryszard Sendel: 
- pytał czy Miasto Kalety przystąpiło do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –  
w ramach pozyskania środków na lata 2014-2020 (burmistrz odpowiedział, że nie), 
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- zaproponował powołanie komisji doradczej przy Radzie Miejskiej, która zajęłaby się 
problemami przedsiębiorców (radna B. Kąkol odpowiedziała, że jest Komisja Gospodarcza... 
oraz radca prawny). 
 
Ad. 16. Wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodniczący poinformował o zaproszeniu dla radnych na 25 stycznia br. na Dzień Patrona 
Szkoły, burmistrz przekazał informację dotyczącą wyjazdu do Ustronia, zaś radny  
Z. Mirowski poinformował o planowanym na dzień 3 lutego br. spotkaniu sprawozdawczym 
Klubu LKS Małapanew Kuczów. 
 
Ad. 17. Zakończenie sesji. 
 
Program sesji został wyczerpany wobec czego przewodniczący ogłosił zakończenie XXV 
sesji Rady Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 18.55.  
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
 
 
 
 
Sesję prowadził:         Protokołowała: 
 
 
Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 
 

 


