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Protokół nr IV/VII/2015 

 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 22 stycznia 2015 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 
 

Obrady IV sesji Rady Miejskiej w Kaletach, o godz. 13.00, otworzył przewodniczący Rady 

Miejskiej Eugeniusz Ptak. Na wstępie powitał mieszkańców, laureatów konkursu na 

najpiękniejsze świąteczne iluminacje, burmistrza, zastępcę burmistrza, skarbnika, mecenasa 

oraz radnych. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, 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. Wręczenie nagród laureatom konkursu na „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”. 

 
Burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem pogratulowali 

oraz wręczyli nagrody laureatom konkursu pn. „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”: 

I miejsce Publiczne Gimnazjum w Kaletach, 

II miejsce p Robert Szopka, 

II miejsce p. Joanna Ocelok. 

 

Ad 3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
 

Radna Mirosława Potempa poprosiła o umożliwienie gimnazjalistkom z Miotka przedstawienie 

filmu promocyjnego o mieście Kalety – przewodniczący Eugeniusz Ptak zaproponował, aby 

było to po przyjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie nagród laureatom konkursu na „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”. 

3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

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

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

międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Wschód”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kaletach nr 

102/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Zachód”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Kalety na 2015 rok.”  

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Kalety. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2023. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla budowy obwodnicy 

Tarnowskich Gór. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 

rok. 

18. Zatwierdzenie planów pracy na rok 2015: Rady Miejskiej w Kaletach oraz komisji 

stałych. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. Zakończenie sesji.  

 

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

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

sesji. Uwag nie zgłoszono - protokół został przyjęty. 

 

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. 

 

Ad. 6. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  

 
Burmistrz przedstawił obecnym sprawozdanie ze swej działalności w okresie międzysesyjnym. 

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.  

Następnie radni zadawali pytania. 

Radna Mirosława Potempa pytała o szczegóły związane z złożeniem wniosku „Zbiorniki 

wodne w Kaletach Zielonej” (burmistrz odpowiedział, że ogłoszony został konkurs, do którego 

miasto chciało przystąpić). 

Wiceprzewodnicząca Janina Perz pytała kto poniósłby koszty pociągnięcia gazociągu w 

Kaletach (burmistrz odpowiedział, że Polska Spółka Gazownictwa, po stronie mieszkańców 

byłoby pokrycie kosztów przyłączy do domów). 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Wschód”. 

 
Przewodniczący Eugeniusz Ptak powitał kierownik I. Rapczyńską oraz urbanistę S. Zaleskiego 

oraz poprosił o zabranie głosu przez burmistrza. 

Burmistrz Klaudiusz Kandzia poinformował, że przedłożony projekt uchwały jest wynikiem 

deklaracji złożonej na poprzedniej sesji, prosił przy tym o wysłuchanie argumentów 

mieszkańców „strony prawej” ulicy, aby radni mieli możliwość poznania opinii obydwu stron 

konfliktu. 

Następnie przewodniczący udzielił głosu przedstawicielowi ww. mieszkańców, który 

przedstawił min. koncepcję wprowadzenia na tej ulicy ruchu jednokierunkowego i połączenia 

jej z ulicą Miodową oraz zaproponował zamianę działek, których jest właścicielem na inne z 

zasobu gminy po to, by częściowo poszerzyć ulicę Wąską. 

Burmistrz podsumowując stwierdził, że po wypowiedzeniu się dwóch stron widzi dwa 

rozwiązania problemu: 
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1. przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania 

2. skomunikowanie ulicy Wąskiej zgodnie z sugestią pana Korzekwy.  

Wywiązała się dyskusja, urbanista S. Zaleski podkreślił, że w obecnej sytuacji należy dążyć do 

poszerzenia drogi do co najmniej 4,5 metra (czyli wymogów drogi pożarowej), a najrozsądniej 

przy tym zastosować podział wspólny. Radny Ryszard Sendel pytał czy zamiana 2 działek z 

Urzędem Miejskim (propozycja p. Korzekwy) rozwiąże problem z dojazdem (urbanista 

odpowiedział, że w pewnym sensie tak, przynajmniej w zakresie danego terenu). 

Wiceprzewodnicząca Janina Perz skierowała pytanie do mieszkańców ulicy Wąskiej czy takie 

rozwiązanie byłoby dla nich satysfakcjonujące – odpowiedziano, że nie. 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak po wysłuchaniu wszystkich głosów zaproponował, aby nie 

działać pod presją czasu – szczegółowo rozpatrzeć problem na posiedzeniach komisji, 

wyważyć argumenty i wrócić do tematu na przyszłej sesji. 

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym dotyczącym 

zdjęcia z porządku obrad punktu 7.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Wschód”. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Przewodniczący komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel zaproponował, aby w tym wypadku 

zwołać posiedzenie połączonych komisji stałych Rady poświęcone w całości temu tematowi. 

Burmistrz podkreślił, że sprawę trzeba rozwiązać kompromisowo. 

 

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad gimnazjalistki Zespołu Szkół i 

Przedszkola w Kaletach-Miotku – Julia Kot i Wiktoria Król zaprezentowały film - autorski 

projekt związany z promocją miasta Kalety. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kaletach nr 

102/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kalety-Zachód”. 

 
Projekt uchwały omówił urbanista S. Zaleski. 

Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach pozytywnie go zaopiniowały. 

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

Uchwała Nr 21/IV/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kaletach nr 

102/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kalety-Zachód” została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. 

Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały.  

Następnie przewodniczący Eugeniusz Ptak udzielił głosu radnemu Alojzemu Rupikowi, który 

poinformował, że po przemyśleniu wycofuje się z poparcia dla projektu uchwały, stwierdzając, 

że działka powinna być sprzedana w całości - po wcześniejszym obniżeniu ceny. 

Wobec braku dalszych uwag i głosów przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

uchwałą.  

Uchwała Nr 22/IV/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości została przyjęta 

większością głosów. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 1, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok”. 

 
Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił burmistrz Klaudiusz Kandzia. 
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Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach pozytywnie zaopiniowały program profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Wobec powyższego przewodniczący  Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 23/IV/2015 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok” została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Kalety na 2015 rok.”  
 
Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił burmistrz Klaudiusz Kandzia. 

Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 

uchwały. 

Wobec powyższego przewodniczący  Rady Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 24/IV/2015 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Kalety na 2015 rok” została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

 
Projekt uchwały omówił mecenas Michał Pawełczyk. 

Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec powyższego przewodniczący  Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 25/IV/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak przekazał prowadzenie dalszej części obrad 

wiceprzewodniczącej Rady Janinie Perz. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Kalety. 

 
Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza Dariusz Szewczyk. 

Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec powyższego wiceprzewodnicząca  Rady Janina Perz zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 26/IV/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok. 

 
Skarbnik R. Sosnica szczegółowo omówiła zmiany, które zostały ujęte w wersji II projektu 

uchwały.  

Następnie opinię nt. projektu wyraziły komisje stałe Rady Miejskiej: Komisja Gospodarcza… 

oraz Oświaty… opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały jako uchwały. Pozostałe 

komisje głosowanie pozostawiły indywidualnie na sesję. 



 5

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 27/IV/2015 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2015 rok została przyjęta 

jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

Burmistrz podziękował radnym za zaakceptowanie zmian ujętych w budżecie, a zarazem za 

akceptację propozycji zadań inwestycyjnych dla poszczególnych dzielnic miasta. 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2015-2023. 

 
Skarbnik oświadczyła, iż zmiany WPF wiążą się ze zmianami równowagi finansowej oraz 

przedsięwzięć, a następnie omówiła zmiany zawarte w projekcie uchwały.  

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

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 28/IV/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2023 została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla budowy obwodnicy 

Tarnowskich Gór. 

 
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej, odczytał również pismo posła 

Głogowskiego w powyższej sprawie (załącznik do protokołu) i poprosił radnych o poparcie. 

Następnie radni zadawali pytania. 

Radny Alojzy Rupik Pytał którędy przebiegała będzie obwodnica, przewodniczący 

odpowiedział, że od północy Tarnowskich Gór, lecz nie ma szczegółowych informacji na ten 

temat. 

Wobec braku dalszych pytań wiceprzewodnicząca  Janina Perz zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 29/IV/2015 w sprawie wyrażenia poparcia dla budowy obwodnicy Tarnowskich 

Gór została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 

2015 rok. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel przedstawił radnym plan pracy komisji na 

2015 rok i poprosił o ewentualne sugestie, co do planowanych kontroli. 

Sugestii nie zgłoszono, a komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wobec powyższego przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.  

Uchwała Nr 30/IV/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 

została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 17. Zatwierdzenie planów pracy na rok 2015: Rady Miejskiej w Kaletach oraz 

komisji stałych. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz przewodniczący komisji stałych przedłożyli plany pracy 

na 2015 rok. 

Następnie przewodnicząca Komisji Oświaty… Irena Nowak zreferowała plany ferii zimowych 

przygotowanych przez MDK oraz świetlice środowiskowe, przy tym pytała czy świetlica 

Przystań będzie przez ten okres czynna (burmistrz odpowiedział, że tak).  
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Ad. 18. Interpelacje i zapytania radnych. 

 
Radny Adam Gabryś prosił, aby na łamach Biuletynu poruszyć sprawę obowiązku sprzątania 

po psach. 

Radna Teresa Mryka w imieniu mieszkańców ulicy Celulozowej zwróciła się z prośbą o 

zainstalowanie oświetlenia na tej ulicy. 

Radna Mirosława Potempa, odczytała pismo Społecznej Straży Rybackiej oraz zarządu Koła 

PZW w sprawie wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych na terenie zbiornika w 

Zielonej. 

 

Ad. 19. Wolne wnioski i informacje. 

 
Radny Kazimierz Złotosz poinformował o podmyciu terenu (przy wypuście wody ze stawu) na 

ścieżce rowerowo-pieszej do Drutarni oraz prosił o poprawienie  

 

Ad 20. Zakończenie sesji.  

 
W związku z wyczerpaniem programu obrad wiceprzewodnicząca zamknęła IV sesję Rady 

Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 16.00. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 
 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 

 

 
Sesję prowadziła: 

 

 

Janina Perz 


