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Protokół nr VII/VII/2015 

 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 29 maja 2015 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 
 

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

Miejskiej Eugeniusz Ptak. Na wstępie powitał laureatów konkursu wiedzy o mieście Kalety 

oraz najpiękniejszego ślimaka cittaslow, radnych, burmistrza, zastępcę burmistrza, skarbnika 

oraz mecenasa. 

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 IV Konkursu Wiedzy o Mieście Kalety. 

Ad. 3. Wręczenie nagród laureatom konkursu „Najpiękniejszy ślimak cittaslow”. 
 

Burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem wręczyli 

nagrody: 

laureatom IV Konkursu Wiedzy o Mieście Kalety: 

Pawłowi Wons, Agacie Kot, Wiktorii Król, Julii Kot oraz Klaudii Plaza, 

oraz konkursu na najpiękniejszego ślimaka cittaslow: 

Panu Ryszardowi Wysockiemu i Pani Sabinie Łotockiej. 

 

Następnie burmistrz i przewodniczący złożyli gratulacje za odznaczenie „Krzyżem Św. 

Floriana Zasłużony dla Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tarnogórskiego” -

naczelnikowi OSP w Kaletach Kazimierzowi Złotoszowi. 

 

Ad. 4. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak, na wniosek burmistrza, zaproponował: 

- przesunięcie punktu 14 (podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2014 rok), w miejsce 

punktu 6. 

- rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt: podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023  (jako punkt 17), 

za wprowadzeniem zmian opowiedzieli się wszyscy radni (za: 15). 

 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie nagród laureatom IV Konkursu Wiedzy o Mieście Kalety. 

3. Wręczenie nagród laureatom konkursu „Najpiękniejszy ślimak cittaslow”. 

4. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

5. Przyjęcie uwag do protokołu obrad VI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  

    Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2014 rok. 

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

    międzysesyjnym. 

8. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.  
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9. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Kalety za 2014 rok. 

10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami   

    pozarządowymi w 2014 roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na  

    terenie Miasta Kalety. 

12. 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”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 194/XXI/2012 Rady Miejskiej w  

    Kaletach z dnia 28 września 2012 r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  

    Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za 2014 rok. 

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

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

    2023. 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Wolne wnioski i informacje. 

20. Zakończenie sesji.  

 

Ad 5. Przyjęcie uwag do protokołu obrad VI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 

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

sesji. Uwag nie zgłoszono - protokół został przyjęty. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2014 rok. 

 
Przewodniczący powitał dyrektora Miejskiego Domu Kultury Mariana Lisieckiego, a następnie 

poprosił o wyrażenie opinii nt. rocznego sprawozdania finansowego tej instytucji i zadawanie 

pytań. 
Komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe MDK za 2014 rok 

(poza Komisją Budżetu i Finansów, która decyzję w tej sprawie pozostawiła na sesję), przy tym 

przewodnicząca Komisji Oświaty… Irena Nowak pytała o powód powstałych na koniec 2014 

roku zobowiązań długoterminowych (dyrektor M. Lisiecki odpowiedział, że przeniesione 

zostały zaległości związane z ogrzewaniem), następne pytanie dotyczyło zwiększenia w 2014 

roku wysokości wynagrodzeń względem roku 2013 (dyrektor MDK odpowiedział, że związane 

to było z  L-4 dyrektora, wypłaceniem nagród jubileuszowych, podwyżki pracowników oraz 

zatrudnienia instruktora w nowopowstałej sekcji tanecznej oraz przy wypożyczalni kajaków). 

Burmistrz podziękował dyrektorowi Lisieckiemu za sprawne kierowanie Miejskim Domem 

Kultury, podkreślił, że Pan Marian poza tym pełni również bezpłatnie funkcję dyrygenta 

Miejskiej Orkiestry Dętej, wspomniał również o konieczności remontu budynku i wykonaniu 

termomodernizacji informując, że została ona uwzględniona w nowym opracowaniu jeśli 
chodzi o dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak zarządził 

głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 56/VII/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2014 rok została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
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Ad. 7. 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. Radna Irena Nowak 

uzupełniła sprawozdanie informując o: uczestnictwie radnych w wieczorze poezji pani Bożeny 

Wiesiołek oraz meczu Unii Kalety i Małapanew Kuczów w dniu 17.05.2015 r.  

 

Ad. 8. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.  
 
Burmistrz przedstawił obecnym sprawozdanie ze swej działalności w okresie międzysesyjnym. 

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu. Następnie radni zadawali pytania. 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak pytał jak na chwilę obecną wygląda sprawa inwestycji ze 

starostwem w Kuczowie. Burmistrz odpowiedział, że otrzymał informację z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska – ostateczny termin zakończenia inwestycji przypada na rok 

2017, dodał, że miasto zaproponowało Starostwu pomoc finansową w wykonaniu ww. 

inwestycji, ten jednak pomoc odrzucił. 

 

Ad. 9. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Kalety za 2014 rok. 

 
Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały ocenę zasobów pomocy społecznej w 

Gminie Kalety za 2014 rok.  

Burmistrz złożył na ręce Pani kierownik MOPS-u Renaty Czudaj podziękowania dla 

pracowników Ośrodka za trud wykonywanej przez nich pracy. 

 

Ad. 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami  

pozarządowymi w 2014 roku. 

 
Radni bez uwag przyjęli sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Kalety z 

organizacjami pozarządowymi w 2014 roku. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

na  terenie Miasta Kalety. 

 
Projekt uchwały przedstawił kierownik Wodociągów Miejskich Michał Szewczyk. 

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

przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel pytał, czy wzrosła cena za wodę w 

Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodnym oraz jakie są straty wody (kierownik Wodociągów 

odpowiedział, że cena wody wzrosła z 2,24 zł na 2,25 zł, zaś straty wody wynoszą ok. 20 %, co 

jest spowodowane awariami i wyciekami, przy tym poinformował, że dzięki opomiarowaniu 

stacji na Bibieli na bieżąco można monitorować ewentuale straty wody). Pan Ryszard Sendel 

wspomniał, że w roku 1996 straty wody w ówczesnym przedsiębiorstwie wodociągowym 

sięgały 64%. 

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 57/VII/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na  

terenie Miasta Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
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Ad. 12. 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 polegają głównie na 

formalnym dostosowaniu do wymagań zawartych w rozstrzygnięciu nadzorczym. 

Komisje stałe Rady Miejskiej (poza Komisją Oświaty… która zaopiniowała projekt 

pozytywnie) głosowanie w sprawie powyższego projektu pozostawiły indywidualnie na sesję. 
Wobec braku pytań przewodniczący  Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 58/VII/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. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. 

Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach pozytywnie go zaopiniowały, pod warunkiem 

zobowiązania dzierżawcy do ogrodzenia tego terenu, w związku z niedaleką odległością placu 

zabaw. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący  Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 59/VII/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości została przyjęta 

jednogłośnie. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał prowadzenie dalszej części obrad 

wiceprzewodniczącej Rady Pani Janinie Perz. 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 194/XXI/2012 Rady Miejskiej w 

Kaletach z dnia 28 września 2012 r. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. 

Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały. 

W związku z brakiem pytań i uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie 

nad uchwałą. 
Uchwała Nr 60/VII/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 194/XXI/2012 Rady Miejskiej w 

Kaletach z dnia 28 września 2012 r. została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za 2014 rok. 

 
Wiceprzewodnicząca Janina Perz powitała dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. 

Henryka Borka w Kaletach Marcina Walczaka, a następnie poprosiła komisje o wyrażenie 

opinii nt projektu uchwały. 

Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały ww. projekt. 

Wobec powyższego wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 61/VII/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za 2014 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
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Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok. 

 
Skarbnik szczegółowo omówiła zmiany wprowadzone w II wersji projektu uchwały. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 62/VII/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). 

 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2015-2023. 

 
Skarbnik oświadczyła, iż zmiany WPF powiązane są ze zmianami równowagi finansowej i 

przedsięwzięć, a następnie omówiła zmiany zawarte w projekcie uchwały.  

Następnie radni zadawali pytania: radna Teresa Mryka pytała czy w ramach inwestycji 

termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wykonany zostanie również podjazd dla 

niepełnosprawnych, skarbnik odpowiedziała, że nie. 

Wobec braku dalszych pytań wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 63/VII/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. 18. Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad. 19. Wolne wnioski i informacje. 

 
Radny  Alojzy Rupik przedstawił sprawę niebezpieczeństwa jakie stwarza skrzyżowanie ulic 

Tarnogórskiej i Paderewskiego w Miotku, apelując o interwencję w tej sprawie w 

Wojewódzkim Zarządzie Dróg (burmistrz zobowiązał się zorganizować wizję lokalną z WZD, 

poinformował również, że prawdopodobnie skrzyżowanie to jest przygotowane do 

uruchomienia sygnalizacji świetlnej). 

Radna Teresa Mryka zwróciła uwagę na fakt naruszenia nawierzchni pod wiaduktem 

kolejowym (wybrana kostka brukowa i wypłukana ziemie) i prosiła o sprawdzenie sprawy. 

Radny Antoni Jeż prosił o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg z interwencją o 

remonty dróg powiatowych na terenie miasta. 

Radna Irena Nowak prosiła o wyremontowanie przejścia pod torami wzdłuż Zimnej Wódki 

oraz piaskownicy przy bloku nr 70 na osiedlu 1 Maja, a także ustawienie tam ławki. 

Radny Kazimierz Złotosz prosił o interweniowanie w Starostwie Powiatowym w kwestii 

wyrównania „garbów” na ulicy 30-lecia. 

Radny Michał Brol w celu poprawy bezpieczeństwa przejazdu pod linią kolejową (ul. 

Powstańców Śl., Rogowskiego) prosił o ustawienie tam luster drogowych.   

Radny Piotr Kuder ponownie prosił o przycięcie drzew przy ulicy Sportowej oraz o 

udrożnienie rowu przy drodze za mostem w Drutarni, radny pytał kiedy zostaną ustawione 

latarnie przy rondzie, a także co się stało z Kuźnikiem ustawionym przy klubie w Drutarni. 

Radny Krzysztof Rogocz zwrócił się z prośbą o oznakowanie – droga bez przejazdu- przy 

wjeździe na ulice Chopina i Wojska Polskiego oraz podziękował za mostek na Zimnej Wódce, 

przy tym prosząc, aby zadbać o koryto rzeki, która wylewa przy deszczach. 

Radny Grzegorz Krupa zwrócił uwagę na uszkodzenie spoin w asfalcie na ulicy Fabrycznej, 

co może spowodować uszkodzenie nawierzchni tej drogi. 

Radny Adam Gabryś prosił o zwrócenie się do Starostwa Powiatowego celem wprowadzenia 

ograniczenia prędkości na ulicy Mickiewicza, ze względu na brak chodnika dla pieszych. 

Wiceprzewodnicząca Janina Perz prosiła o wykonanie przeglądu gminnych dróg 

nieutwardzonych i wysypania wymagających tego ulic tłuczniem. 
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Następnie udzielono głosu mieszkańcom ulicy Gawlika, którzy pytali o termin wykonania 

nawierzchni tej drogi. 

 

Ad 20. Zakończenie sesji.  

 
W związku z wyczerpaniem programu obrad wiceprzewodnicząca Janina Perz zamknęła VI 

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 

 

……………………….. 


