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Protokół nr XI/2011 
  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 16 listopada 2011 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 
 
Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak o godzinie 16.00 otworzył  
XI sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 
Powitał radnych, burmistrza, sekretarza, radcę prawnego, skarbnika oraz protokolanta. 
Stwierdził, że 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 załączniki do protokołu. 
Następnie radni uczcili minutą ciszy zmarłego 3 listopada – radnego Kazimierza Jelonka. 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

Porządek obrad został przyjęty bez zmian i wyglądał następująco: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2011 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-

2022. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej.  
6. Zakończenie sesji.  

 
Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2011 rok. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach poprosił panią skarbnik o zabranie głosu. 
Skarbnik poinformowała, że zmiany w projekcie uchwały dotyczą zmiany nazwy zadania 
inwestycyjnego „Modernizacja trybun na stadionie w Kaletach” na „Poprawa jakości 
infrastruktury sportowo rekreacyjnej na cele imprez kulturalno – sportowych poprzez 
modernizację i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”. 
Następnie radni zgłaszali uwagi do projektu uchwały - Radna B. Kąkol zauważyła błąd 
literowy w § 2, który poprawiono. 
Wobec braku dalszych uwag dotyczących projektu uchwały przewodniczący zarządził 
głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 97/XI/2011 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2011 rok została przyjęta 
jednogłośnie.  
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2011-2022. 
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusza Ptaka głos zabrała pani 
skarbnik, informując, że zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości infrastruktury sportowo 
rekreacyjnej na cele imprez kulturalno – sportowych poprzez modernizację i zakup 
wyposażenia stadionu w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska” realizowane będzie w 
latach 2010-2013 musi, ono zostać ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-
2022. Poinformowała, że całkowity koszt zadania to 580.147 zł, a dofinansowanie, które 
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gmina dostałaby po zakwalifikowaniu projektu to 85% tej kwoty, odczytała również zakres 
zadania. 
Następnie głos zabrał radny J. Klimek pytając, czy o powyższe środki gmina będzie się 
dopiero starała czy są one już przydzielone, na co skarbnik odpowiedziała, że gmina składać 
będzie wniosek do konkursu o dofinansowanie z Unii Europejskiej.  
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 98/XI/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-
2022 została przyjęta jednogłośnie. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 

 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej. 
 
Głos w sprawie zajął radca prawny informując, że projekt uchwały jest następstwem 
stanowiska jakie zostało podjęte na poprzedniej sesji w związku ze sprawą p. Czeluśniaka,  
a nowa uchwała podjęta zostanie na kolejnej sesji. Następnie zmieniono tytuł uchwały na: 
uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. 
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały radny R. Sendel pytał o nową lokalizację dla 
targowiska, burmistrz odpowiedział, że jest kilka koncepcji, ale zostaną one przedstawione 
podczas posiedzeń komisji przed następną sesją, radna m. Wiatrek wyraziła zadowolenie  
w związku z uchyleniem uchwały, podtrzymując, że gdyby uchwała zaczęła obowiązywać -
byłaby krzywdząca dla mieszkańców. Wypowiedział się również burmistrz, informując,  
że również liczy się z mniej zamożnymi mieszkańcami i uchwała była następstwem pomysłu 
przeniesienia targowiska a nie jego zlikwidowania. 
W związku z wyczerpaniem dyskusji nad projektem uchwały przewodniczący E. Ptak 
odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 
Uchwała Nr 99/XI/2011 uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej została przyjęta 
jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
W związku z obecnością na sesji mieszkańców ul. Leśnej przewodniczący E. Ptak postanowił 
udzielić im głosu wprowadzając do porządku obrad punkt 6. Sprawy różne. Co następnie 
zostało poddane głosowaniu. 
 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 6. Sprawy różne. 
 
Mieszkańcy zwrócili się do Radnych z kolejną prośbą rozważenia możliwości poprawy stanu 
nawierzchni ul. Leśnej. Brak chodników oraz zniszczona trylinka utrudnia poruszanie się 
pieszym, rowerzystom oraz osobom niepełnosprawnym. Zaapelowali o to, aby w przyszłym 
roku wymienić ok. 80 mb. trylinki zaś w kolejnych latach wykonać projekt kanalizacji 
deszczowej oraz nawierzchni asfaltowej i chodnika, a w roku 2014 ostatecznie zrealizować 
projekt. W temacie tym wypowiedziała się również radna M. Wiatrek, która pisała 
interpelację w tej sprawie. W trakcie dyskusji, która się następnie wywiązała poruszano 
trudną sytuację dotyczącą stanu dróg gminnych oraz przyszłorocznego budżetu. Radna  
B. Kąkol potwierdziła słowa radej M. Wiatrek w sprawie próśb mieszkańców i opowiedziała 
się za koniecznością wyremontowania tej drogi, z uwagi na niepełnosprawność mieszkańców. 
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Burmistrz wyjaśnił, że jest organem wykonawczym i jeżeli radni znajdą środki w budżecie  
i zaplanują taką inwestycję to ją wykona. Jednak w chwili obecnej brak jest środków na tego 
typu zadanie i nie jest w stanie złożyć żadnych obietnic na przyszły rok.  
Przewodniczący E. Ptak zapewnił, że sprawa ta leży na sercu wszystkim radnym,  
a w szczególności radnym z tego okręgu wyborczego i przy każdej możliwej okazji będą 
popierać ten projekt.  
Następnie E. Ptak odczytał prośbę Klubu Sportowego Unia Kalety w sprawie przekazania 
dodatkowych środków finansowych na realizację zadań statutowych. Klub argumentował 
swoją prośbę m.in. ogólnym wzrostem cen.  
Skarbnik R. Sosnica jednoznacznie stwierdziła, że Miasto przekazuje środki na zadania 
publiczne w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
organizując raz w roku otwarty konkurs ofert, innej możliwości przekazania środków dla 
klubu sportowego nie ma.   
 
Ad. 7. Zakończenie sesji. 
 
W związku z wyczerpaniem programu sesji przewodniczący ogłosił zakończenie XI sesji 
Rady Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 17.55.  
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
Sesję prowadził:         Protokołował: 
 
 
Eugeniusz Ptak        Marek Parys 
 
 


