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Protokół nr VI/VII/2015 

 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 16 kwietnia 2015 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 
 

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

Miejskiej Eugeniusz Ptak. Na wstępie powitał mieszkańców, gości, laureatów konkursu wiedzy 

o języku polskim z opiekunami, dyrektora gimnazjum K. Lisieckiego, burmistrza, zastępcę 
burmistrza, skarbnika oraz mecenasa. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (nieobecni 

radni: Janina Perz, Antoni Jeż), 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 Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. 
 

Burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Eugeniuszem Ptakiem 

wręczyli nagrody laureatom VI edycji Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Języku 

Polskim dla gimnazjalistów: 

za 1 miejsce - Dominice Rudce z Gimnazjum nr 1 w Tarnowskich Górach  

za 2 miejsce - Aleksemu Walczakowi z Gimnazjum w Kaletach  

za 3 miejsce - Aleksandrowi Michalskiemu z Gimnazjum nr 1 w Lublińcu  

oraz IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim dla maturzystów: 

za 1 miejsce - Zuzannie Jegerczyk z LO w Psarach  

za 2 miejsce - Annie Sobali z LO w Psarach  

za 3 miejsce - Oktawii Toman z I LO im. A. Mickiewicza w Lublińcu  

 
Na salę obrad wszedł radny A. Jeż (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak, na wniosek burmistrza, zaproponował rozszerzenie porządku 

obrad o dodatkowe 3 punkty:  

1) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego (jako 

punkt15); 

2) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 33/V/2015  z dnia 5 marca 2015 r. (jako 

punkt16); 

3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 (jako punkt 17); 

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

 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim.  

3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie uwag do protokołu obrad V 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.  
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7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2015-2017. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kalety do przyjęcia dotacji 

i zawarcia umowy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu w 2015 r. 

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

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

2023. 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 33/V/2015  z dnia 5 marca 2015 r. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2015. 

18. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli dot. 

funkcjonowania ustawy śmieciowej w 2014 r. i gospodarki odpadami na terenie Miasta. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. Zakończenie sesji.  

 

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

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

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. Pytań i uwag do 

sprawozdania nie zgłoszono. 

 

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. Następnie radni zadawali pytania. 

Radny Ryszard Sendel w związku z różnymi informacjami pojawiającymi się w mediach 

prosił o przedstawienie aktualnego stanu prawnego inwestycji budowy kanalizacji w Kuczowie 

wspólnie z powiatem tarnogórskim. 

Burmistrz poinformował, że zadanie powinno zostać zakończone przez powiat do miesiąca 

czerwca br., lecz powiat nie zabezpieczył środków na ten cel w związku z czym może dojść do 

sytuacji nie wykonania odwodnienia i budowy chodnika – co stanowi zagrożenie inwestycji 

miejskiej, po spotkaniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej powiat został zobowiązany do 

ponownego przeanalizowania sytuacji finansowych i podjęcia dalszych kroków. 

Radna Teresa Mryka prosiła o interwencję w związku ze złym wykonaniem części robót 

przez zarząd dróg powiatowych przy pracach związanych z budową kanalizacji w Kuczowie, w 

wyniku których woda po opadach deszczu nie spływa do studzienek kanalizacji deszczowej. 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak podsumowując - podziękował burmistrzowi za walkę o ww. 

inwestycję i wyraził żal, że miasto nie ma poparcia radnych powiatowych z terenu Kalet. 
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Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2015-2017. 
 

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata 

Czudaj. 

Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały.  

Radny Adam Gabryś zastanawiał się dlaczego w programie, tak mało uwagi poświęca się 
rodzinom wielodzietnym, kierownik MOPS-u odpowiedziała, że do rodzin wielodzietnych 

skierowana jest głównie ustawa o świadczeniach rodzinnych, zaś omawiany program 

wspierający skierowany jest głównie do rodzin dysfunkcyjnych. 

Wobec braku dalszych uwag i pytań przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 45/VI/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2015-2017 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. 

 
Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił burmistrz Klaudiusz Kandzia. 

Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach wyraziły pozytywną opinię na temat projektu. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący  Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 46/VI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości została przyjęta 

jednogłośnie. 

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

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

 
Projekt uchwały przedstawił burmistrz Klaudiusz Kandzia. 

Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący  Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 47/VI/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości została przyjęta 

jednogłośnie. 

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

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych. 

 
Projekt uchwały omówił mecenas Michał Pawełczyk. 

Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec powyższego przewodniczący  Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 48/VI/2015 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kalety do przyjęcia 

dotacji i zawarcia umowy. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. 

Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec powyższego przewodniczący  Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 49/VI/2015 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kalety do przyjęcia 

dotacji i zawarcia umowy została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
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Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnogórskiemu w 2015 r. 

 
Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza Dariusz Szewczyk. 

Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały. 

W związku z brakiem pytań i uwag przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 50/VI/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu 

w 2015 r. została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 13. 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. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 51/VI/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. 14. 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.  

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

Wobec powyższego przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwała. 

Uchwała Nr 52/VI/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. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 

 
Projekt uchwały przedstawił burmistrz Klaudiusz Kandzia. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wobec powyższego przewodniczący  Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 53/VI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 33/V/2015  z dnia 5 marca 

2015 r. 

 
Mecenas Michał Pawełczyk wyjaśnił, że ponowna potrzeba uchylenia uchwały wynikła z 

uzgodnień z organem nadzoru, który zakwestionował kolejne punkty w programie współpracy, 

które należy skorygować. Dodał, że w kolejnym punkcie przedłożony jest nowy program 

współpracy, sporządzony zgodnie z wytycznymi ww. organu. 

Wobec braku uwag i pytań przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 54/VI/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr 33/V/2015 z dnia 5 marca 2015 r. 

została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
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Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2015. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 55/VI/2015 w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 

została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 18. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli 

dot. funkcjonowania ustawy śmieciowej w 2014 r. i gospodarki odpadami na terenie 

Miasta. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel przedstawił wyniki kontroli dot. 

funkcjonowania ustawy śmieciowej w 2014 r. i gospodarki odpadami na terenie Miasta 

(protokół kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 19. Interpelacje i zapytania radnych. 

 
Radny Adam Gabryś prosił, aby uporządkować przestrzeń przy skrzyżowaniu w Miotku, 

gdyż ustawione tam reklamy zasłaniają zabytkową kapliczkę. 
Radny Alojzy Rupik w związku z informacją zasłyszaną w radio i mając na względzie Klub 

sportowy Małapanew Kuczów pytał o dofinansowanie obiektów sportowych ze środków 

Ministerstwa Sportu. 

Radny Antoni Jeż zgłosił zły stan nawierzchni ulicy Lublinieckiej oraz bezładne nasadzenie 

drzewek wzdłuż tej ulicy. 

Radny Krzysztof Rogocz podziękował za wyrównanie ulicy Okrzei i prosił, aby w przyszłości 

położyć tam kilka płyt betonowych, powiadomił również o tworzeniu się dzikiego wysypiska 

śmieci przy ulicy Armii Krajowej w okolicy ogródków działkowych. 

Radna Irena Nowak prosiła o wyrównanie nawierzchni ulicy Reja, a przewodniczący 

Eugeniusz Ptak ulicy Spokojnej. 

Radny Michał Brol podziękował w imieniu mieszkańców za utworzenie przystanku busa przy 

Osiedlu Królów, przy tym prosił o przycięcie krzewów zarastających na drogę – Chrobrego 

oraz zgłosił fakt zapadniętego chodnika przy ulicy Powstańców Śl. na wysokości mostu. 

Radny Grzegorz Krupa podziękował za remont końcowego odcinka ulicy Rymera oraz prosił 

o wyremontowania drogi bocznej od Leśnej (do p. Mainerta). 

Radny Piotr Kuder prosił o przycięcie drzew od strony lewej ulicy Sportowej oraz o 

udrożnienie rowów melioracyjnych, dodatkowo prosił o remonty dróg: końcówki 3 Maja, 

Rzecznej oraz Sportowej, radny pytał również o możliwość utworzenia obok placu zabaw – 

placu streetrowerowego. 

Radny Edward Drabik zaproponował jako rozwiązanie problemu z parkowaniem przy 

Miejskim Domu Kultury – wydzielenie pasu przeznaczonego dla gości MDK oraz prosił, aby 

zabronić parkowania przy wejściu do budynku Domu Kultury. 

 

Ad. 20. Wolne wnioski i informacje. 

 
Radna Mirosława Potempa w imieniu swoim i mieszkańców podziękowała za remonty dróg 

nieutwardzonych w Kuczowie i Miotku, zaapelowała również do zebranych, aby głosować na 

plac zabaw w Zielonej, w konkursie ogłoszonym przez firmę NIVEA. 
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Radna Teresa Mryka podziękowała w imieniu mieszkańców Kuczowa  za wyrównanie ulic 

Wiejskiej i Polnej, ponownie poruszyła problem przejazdu samochodów ciężarowych przez 

Kuczów. 

Radny Kazimierz Złotosz prosił o zobowiązanie właściciela terenu przy rondzie w Drutarni, 

aby wyciął, zagrażającą bezpieczeństwu, suchą sosnę tam rosnącą. 
Radny Rzyszard Sendel zaproponował, aby urząd własnym kosztem układał płyty na 

nieutwardzonych drogach gminnych, dodatkowo zwrócił uwagę na zawalające się na ulicę 
Słowackiego ogrodzenie. 

Radny Antoni Jeż pytał o rozwiązanie sprawy dopuszczania wody do stawu przy ulicy 

Fabrycznej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych 

oraz odczytał pisma, które wpłynęły do biura obsługi Rady nt: badania wzroku, przyjęcia 

repatriantów oraz konferencjach szkoleniowych dotyczących bezpieczeństwa. 

 

Ad 20. Zakończenie sesji.  

 
W związku z wyczerpaniem programu obrad przewodniczący Eugeniusz Ptak zamknął VI sesję 
Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 15.00. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 
 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 
……………………….       …………………….. 

 
 

 

 


