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Protokół nr XIV/VII/2016 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 10 lutego 2016 r.  

Miejsce obrad: Klub w Drutarni 

 

 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 
 

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

Miejskiej Eugeniusz Ptak. Powitał mieszkańców, laureatów konkursu na najpiękniejsze 

świąteczne iluminacje, burmistrza, zastępcę burmistrza, skarbnika, mecenasa oraz 

przedstawicieli policji. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecna 

radna Janina Perz), 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. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt: Miejskie gminne 

konsultacje nt. Mapy zagrożeń bezpieczeństwa (pkt. 3), za zmianą opowiedzieli się wszyscy 

radni (14 za). 

 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Miejskie gminne konsultacje nt. Mapy zagrożeń bezpieczeństwa. 

4. Wręczenie nagród laureatom konkursu pn. "Najpiękniejsze świąteczne iluminacje". 

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

6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach za 2015  

    rok. 

7. Sprawozdanie z działalności burmistrza za 2015 rok.  

8. Informacja z zakresu gospodarki komunalnej dotyczącej dostarczania wody,  

    odprowadzania ścieków oraz odpadów. 

9. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2015 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy  

    Kalety”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 

   2023. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Kaletach Drutarni. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zakończenie sesji.  

 

Ad. 3. Miejskie gminne konsultacje nt. Mapy zagrożeń bezpieczeństwa. 

 
Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz komendant 

Komisariatu Policji w Kaletach omówili temat związany z wprowadzanym nowym narzędziem 

pn. Mapy zagrożeń bezpieczeństwa.  
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Następnie radni zadawali pytania. 

Radny Alojzy Rupik pytał o kontakt bezpośredni mieszkańca z policją, proponując wyjście 

policji do obywateli - z naciskiem na rolę dzielnicowego, odpowiedziano, że temu min. ma 

służyć wprowadzany program. 

Komendant komisariatu w Kaletach Pan Tomasz Olczyk podziękował radnym za wsparcie 

finansowe policji, prosząc o dalsze dofinansowanie – zakupu radiowozu, podkreślił, że rok 

2015 w Kaletach był bardzo bezpieczny, czego przyczyną jest zamontowany monitoring w 

mieście (przy tym prosił o dalszą rozbudowę monitoringu oraz dbanie o jego dobry stan). 

Burmistrz Klaudiusz Kandzia podziękował za działalność służb na terenie miasta, podkreślając, 

że dzięki pracom policji, straży pożarowej oraz stacji pogotowia, mieszkańcy Kalet mogą czuć 
się bezpieczniej, również przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak złożył w imieniu 

radnych ora mieszkańców podziękowania za pracę policji. 

 

Ad. 4. Wręczenie nagród laureatom konkursu pn. "Najpiękniejsze świąteczne 

iluminacje". 

 
Burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem wręczyli 

nagrody laureatom konkursu na najpiękniejsze świąteczne iluminacje. W kategorii na 

najładniej udekorowany balkon nagrodę odebrał Pan Brunon Jaszczyk, a za najładniej 

udekorowane obejście domowe, w imieniu Pana Janusza Szymika, nagrodę odebrała córka. 

 

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

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

XIII sesji. Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach za 2015 

rok. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Rady 

Miejskiej za 2015 rok. Stanowi ono załącznik do protokołu.  

 

Ad. 7. Sprawozdanie z działalności burmistrza za 2015 rok.  

 
Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedstawił (w formie  multimedialnej) sprawozdanie z 

realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych za 2015 rok. Stanowi ono załącznik do 

niniejszego protokołu. Pytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 8. Informacja z zakresu gospodarki komunalnej dotyczącej dostarczania wody, 

odprowadzania ścieków oraz odpadów. 

 
Informację z zakresu gospodarki komunalnej dotyczącej dostarczania wody, odprowadzania 

ścieków oraz odpadów przedstawiła naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i 

Niepodatkowych Należności Gminy Pani Marlena Kurc (stanowi ona załącznik do protokołu). 

Radny Ryszard Sendel prosił o podanie stosunku dochodów do kosztów kanalizacji i wody 

(skarbnik zobowiązała się przygotować zestawienie na kolejną sesję). 
 

Ad. 9. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2015 rok. 

 
Przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej złożyli na ręce przewodniczącego Eugeniusza 

Ptaka sprawozdania z działalności za 2015 rok. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Kalety”. 
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Projekt uchwały omówił kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pan Marek Parys. 

Komisje stałe (z wyłączeniem Komisji Oświaty…, która nie głosowała nad projektem uchwały) 

opowiedziały się za przyjęciem uchwały. 

Wobec braku pytań przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 111/XIV/2016 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Kalety” została przyjęta jednogłośnie. 

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

 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok. 

 
Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały szczegółowo przedstawiała na posiedzeniach 

wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej. 

Komisja Budżetu i Finansów opowiedziała się za przyjęciem projektu uchwały jako uchwały z 

jednoczesną sugestią, aby przeznaczać więcej pieniędzy na budowę i remonty dróg. Komisja 

Gospodarcza… pozytywnie oceniła projekt uchwały, a Komisja Rewizyjna - ze względu na 

wysokie koszty inwestycji dotyczącej utwardzenia boiska w Kuczowie - głosowanie 

pozostawiła na sesję. Komisja Oświaty… głosowała za przyjęciem projektu uchwały również 
zastanawiając się nad tak wysokimi kosztami utwardzenia terenu przy boisku w Kuczowie. 

Wywiązała się dyskusja. Radny Alojzy Rupik z przykrością stwierdził, że są ważniejsze 

sprawy w Kuczowie dotyczące budowy dróg i zaproponował przeniesienie kwoty 150 tys. zł na 

wykonanie ulicy Bocznej, a plac przy boisku wysypać tłuczniem.  Radny Ryszard Sendel 

stwierdził, że można by wyłączyć punkt dotyczący inwestycji w Kuczowie  i postarać się o 

pozyskanie środków zewnętrznych na utwardzenie terenu przy boisku, a te pieniądze 

przeznaczyć na budowę dróg. 

Burmistrz Klaudiusz Kandzia  odpowiedział w kwestii ulicy Bocznej, że nie da się zbudować 
drogi za takie pieniądze, dodał, że klub Małapanew Kuczów zasługuje na tę inwestycję i 

poprosił o przyjęcie uchwały. W odpowiedzi na słowa burmistrza radny Alojzy Rupik poprosił, 

aby przynajmniej wykonać projekt ulicy Bocznej (burmistrz odparł, że jest właśnie robiony 

projekt ulicy Lubszeckiej dodatkowo będzie robione odwodnienie i chodnik wzdłuż ulicy 

Paderewskiego, dodał, że po wykonaniu projektu pozostają 3 lata na jego realizację). 
Radny Antoni Jeż zaproponował, aby utworzyć plan remontu i budowy dróg i poświęcić temu 

osobną sesję, radny Ryszard Sendel dodał, że problem dotyczy wszystkich dróg 

nieutwardzonych w gminie. Burmistrz poinformował, że z oszczędności pozostałych z 

zimowego utrzymania dróg planowane jest zrobienie kolejnych etapów ulic: Tylnej, 

Słowackiego oraz Nałkowskiej. Przewodniczący stwierdził, że Kalety mają 40% długości dróg 

w porównaniu z Częstochową, a Lubliniec ma ich nawet mniej, zaproponował również 
przegłosowanie uchwały w niezmienionym kształcie, a w razie potrzeby wprowadzić stosowne 

zmiany w budżecie w późniejszym czasie.  

Wobec braku uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 112/XIV/2016 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2016 rok została 

przyjęta większością głosów. 

Wynik głosowania: za – 12, przeciw – 1, wstrzymało się – 1 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2016-2023. 

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

Miejskiej. 

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

Wobec powyższego przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 113/XIV/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-

2023 została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
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Ad. 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej. 

 
Potrzebę zmiany uchwały przedstawiła skarbnik Renata Sosnica informując, że wynika ona z 

zastrzeżenia organu nadzoru, co do kompetencji Rady Miejskiej odnoszącej się do 

wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego. 

Komisje stałe wyraziły pozytywną opinię nt projektu. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 114/XIV/2016 zmieniająca uchwałę Nr 96/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z 

dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Kaletach Drutarni. 

 
Projekt uchwały omówił przewodniczący Rady Miejskiej, prosząc przy tym o jego przyjęcie. 

Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię nt. nazwy ronda. 

Następnie radni zgłaszali pytania i uwagi d projektu. 

Radny Piotr Kuder w imieniu mieszkańców Drutarni przekazał, że ludzie chcieliby w 

powyższych kwestiach mieć możliwość wypowiedzenia się. 
Przewodniczący odparł, że konsultacje społeczne przeprowadzane są w ważnych i spornych 

kwestiach, zaś nazwa ulic i rond należy do kompetencji Rady. 

Radny Adam Gabryś zaproponował, żeby na przyszłość wykorzystać Biuletyn oraz stronę 
internetową miasta, aby poznać opinię mieszkańców. 

Mieszkaniec Drutarni nawiązał do konieczności zmian dowodów osobistych przy zmianach 

nazw ulic (nazwa ronda takich zmian nie powoduje). 

Wobec braku dalszych uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 115/XIV/2016 w sprawie nadania nazwy rondu w Kaletach Drutarni została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 15. Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad. 16. Wolne wnioski i informacje. 

 
Radny Adam Gabryś pytał o budynek byłego dworca kolejowego, czy Miasto otrzymało 

propozycję zakupu (burmistrz odparł, że w powyższej sprawie był na rozmowie w PKP i czeka 

na złożenie oferty). 

Radna Mirosława Potempa powiadomiła o  nieświecących latarniach w Zielonej na ul. Jana 

oraz 30-lecia. 

Radny Edward Drabik zasygnalizował konieczność odwodnienia ulicy Fabrycznej przez 

Powiat. 

Radna Teresa Mryka podziękowała za zarezerwowanie i przegłosowanie w budżecie - 

środków  na utwardzenie terenu przy boisku w Kuczowie. 

Radny Antoni Jeż zasygnalizował zły stan chodnika przy ulicy Lublinieckiej od strony 

zabudowań mieszkalnych. 

Radna Irena Nowak w imieniu mieszkańców bloku nr 70 przy ul. 1 Maja przedstawiła 

problem zajeżdżających pod blok tirów. 

Radny Ryszard Sendel pytał czy deklaracja burmistrza nt. utwardzenia dróg gruntowych 

płytami drogowymi jest pewna (burmistrz potwierdził, że tak). 

Radny Piotr Kuder zaproponował by zorganizować spotkanie i ustalić kolejność napraw dróg 

gminnych. 

Radny Adam Gabryś zauważył, że można by drogi utwardzać płytami, za niższy koszt. 
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Następnie przewodniczący udzielił głosu mieszkańcom, którzy wypowiedzieli się na temat 

budowy kanalizacji w Miotku. 

 

Ad 17. Zakończenie sesji.  

 
W związku z wyczerpaniem programu obrad przewodniczący Eugeniusz Ptak zamknął XIV 

sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 15.20. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 

 
……………………….       …………………….. 

 


