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Protokół nr IX/VII/2015 

 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 20 sierpnia 2015 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 
 

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

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

najpiękniejszy balkon i przydomowy ogród, radnych, burmistrza, skarbnika oraz mecenasa. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 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 dla laureatów konkursu na najładniejszy balkon i przydomowy 

ogród. 
 

Burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem złożyli 

gratulacje oraz wręczyli nagrody laureatom konkursu na najpiękniejszy balkon i przydomowy 

ogród: 

w kategorii - najładniejszy ogród: 

za I miejsce – Państwu Katarzynie i Arkadiuszowi Wilk, za II miejsce - Panu Ryszardowi 

Lebek, za III miejsce - Pani Marzenie Kukule, oraz wyróżnionym Paniom Krystynie Mańka 

oraz Katarzynie Myrcik. 

w kategorii – najpiękniejszy balkon: 

za I miejsce Pani Katarzynie Ocelok, za II miejsce Pani Bogusławie Hoincy. 

 

Ad. 3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak, na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Ryszarda 

Sendla zaproponował rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt: odczytanie przez 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu kontroli działalności związanej z przejęciem 

wodociągów miejskich od firmy PRIM S.A. Mysłowice za 2014 rok (pierwszy rok działalności po 

przejęciu wodociągów)  - jako punkt 14, 

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

 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu na najładniejszy balkon i przydomowy ogród. 

3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie uwag do protokołu obrad VIII 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 zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach Nr 

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

przestrzennego „Kalety-Zachód”. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminów korzystania z parku tematycznego pod nazwą: 
„ICHTIOPARK, czyli rybie atrakcje w leśnym zakątku Śląska” oraz łowiska na terenie 

ww. parku tematycznego. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kaletach. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 

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

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

2023. 

14. Odczytanie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu kontroli działalności 

związanej z przejęciem wodociągów miejskich od firmy PRIM S.A. Mysłowice za 2014 rok 

(pierwszy rok działalności po przejęciu wodociągów). 
15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zakończenie sesji.  

 

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

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

VIII 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 z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

 
Burmistrz przedstawił obecnym sprawozdanie ze swej działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

 

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 Stefan Zaleski, informując, że zmiany dotyczą głownie 

załącznik graficznego, dodatkowo prosił o naniesienie poprawek w tekśie uchwały powstałych 

po uzgodnieniach z organem nadzoru (w § 2 skreślono część zdania następującą po „nr 1”). 

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

Wobec braku pytań przewodniczący  Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 70/IX/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 – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

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

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. 

Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach pozytywnie go zaopiniowały, przy tym 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel zaproponował, aby podjąć jednorazowo 

uchwałę o przeznaczeniu do zbycia całego obszaru wydzielonego i przeznaczonego pod garaże.  

Wobec braku dalszych uwag przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 71/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości została przyjęta 

jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
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Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminów korzystania z parku tematycznego pod 

nazwą: „ICHTIOPARK, czyli rybie atrakcje w leśnym zakątku Śląska” oraz łowiska na 

terenie ww. parku tematycznego. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. 

Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach pozytywnie go zaopiniowały, sugerując zmiany w 

treści uchwały, i tak w załączniku nr 1, w punkcie 2: 

- podpunkt 4 otrzymał brzmienie „palenia ognisk, z wyjątkiem grilla i pozostawiania palących 

się przedmiotów”, 

- podpunkt 9 otrzymał brzmienie „poruszania się wszelkich pojazdów bez zgody administratora 

z wyjątkiem wózków inwalidzkich”. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący  Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 72/IX/2015 w sprawie regulaminów korzystania z parku tematycznego pod nazwą: 
„ICHTIOPARK, czyli rybie atrakcje w leśnym zakątku Śląska” oraz łowiska na terenie ww. 

parku tematycznego została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kaletach. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. 

Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały. 

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

uchwałą. 
Uchwała Nr 73/IX/2015 w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kaletach została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 5 minut przerwy, po której przekazał prowadzenie 

dalszej części obrad wiceprzewodniczącej Rady Pani Janinie Perz. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na 

ławników. 

 
Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił przewodniczący Eugeniusz Ptak. 

Następnie wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatów do komisji 

opiniującej, zgłoszono: 

- radną Irenę Nowak, 

- radną Teresę Mryka, 

- radnego Alojzego Rupika, 

- radnego Piotra Kudra, 

zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w zespole opiniującym, wobec powyższego 

wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 74/IX/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok. 

 
Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały szczegółowo przedstawiała na posiedzeniach 

wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej. 

Komisje stałe wyraziły pozytywną opinię nt projektu. 
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Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 75/IX/2015 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2015 rok została przyjęta 

jednogłośnie. 

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

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2015-2023. 

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

Miejskiej. 

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

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad 

uchwała. 

Uchwała Nr 76/IX/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2023 została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 14. Odczytanie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu kontroli 

działalności związanej z przejęciem wodociągów miejskich od firmy PRIM S.A. Mysłowice za 

2014 rok (pierwszy rok działalności po przejęciu wodociągów). 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel odczytał protokołu kontroli działalności 

związanej z przejęciem wodociągów miejskich od firmy PRIM S.A. Mysłowice za 2014 rok (pierwszy 

rok działalności po przejęciu wodociągów), stanowi on załącznik do niniejszego protokołu. 

Radni nie zgłosili żadnych pytań. 
 

Ad. 15. Interpelacje i zapytania radnych. 

 
Radny  Alojzy Rupik poinformował, że złożył pismo w sprawie oznaczenia zakazem wjazdu 

samochodów ciężarowych wjazdów na ulice Orzeszkowej i Ogrodowej. Radny prosił również 
o: 

-  wyrównanie nawierzchni ulic: Grzybowej, Barbary, Cynkowej oraz Sosnowej, 

- o zniwelowanie wjazdów na ulice boczne od ulicy Tarnogórskiej, 

- poszerzenie pobocza przy przystanku na Zarachu. 

Radny Antoni Jeż prosił o wysprzątanie chodnika przy ulicy Lublinieckiej (od strony 

zabudowy mieszkalnej). 

Radna Teresa Mryka pytała o przebieg gazociągu. 

Radny Edaward Drabik pytał czy ulica Paderewskiego będzie zamknięta w związku z 

inwestycją budowy kanalizacji oraz czy zgłaszano, że z terenu firmy Hemarpol się dymi. 

Radny Grzegorz Krupa pytał, czy nie wiadomo czegoś w sprawie remontu drogi powiatowej 

ks. Rogowskiego, w podobnej sprawie głos zabrał radny Ryszard Sendel pytając o remoncie 

drogi Kalety-Koszęcin. 

Radna Irena Nowak podziękowała za ustawienie ławki na osiedli 1 Maja oraz za zlecenie 

deratyzacji. 

Radna Mirosława Potempa pytała o sprawę wykonania ogrodzenia przy szkole w Miotku. 

Radny Kazimierz Złotosz zwrócił uwagę na fakt niszczenia ulicy Armii Krajowej przez 

korzenie sosen i krzewów przy niej rosnących oraz na brak znaku drogowego zakaz wjazdu 

rowerów na ulicy Paderewskiego (wjazd przy ścieżce rowerowej od strony Kuczowa). Radny 

prosił również o wyremontowanie dalszej części nawierzchni ulicy Wolności. 

Radny Piotr Kuder oraz poinformował, że sprawę przycięcia drzew przy ulicy Sportowej 

zgłosił do energetyki. Radny prosił również o wyczyszczenie rowów przy ulicy Rzecznej przy 

skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 3 Maja oraz pytał o plac zabaw w Drutarni. 
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Ad. 16. Wolne wnioski i informacje. 

 
Przewodniczący poinformował, że w związku z remontem prowadzonym w budynku Urzędu 

Miejskiego następna sesja najprawdopodobniej odbędzie się poza Urzędem – być może w 

Klubie w Drutarni. 

 

Ad 17. Zakończenie sesji.  

 
W związku z wyczerpaniem programu obrad wiceprzewodnicząca Janina Perz zamknęła IX 

sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 15.10. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 
 

Sesję prowadzili:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 
……………………….       …………………….. 

 
 

 

Janina Perz 

 

……………………….. 


