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Protokół nr XIX/VII/2016 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 22 września 2016 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 
 

O godz. 13.00 przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak otworzył obrady XIX sesji 

Rady Miejskiej w Kaletach. Na wstępie powitał mieszkańców, laureatów konkursu na 

najładniejszy balkon i przydomowy ogród, burmistrza, zastępcę burmistrza, skarbnika oraz 

mecenasa. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych wobec czego 

obrady będą prawomocne – listy obecności radnych oraz gości stanowią załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2. Wręczenie nagród laureatom konkursu na najpiękniejszy balkon i przydomowy 

ogród. 
 

Burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem wręczyli 

nagrody laureatom konkursu na najpiękniejszy balkon i przydomowy ogród. 

W kategorii najładniejszy ogród nagrody odebrali: 

za I miejsce – Pan Rafał Penkaty 

za II miejsce - Pan Bronisław Walczak 

za III miejsce – w imieniu Pani Sylwii Radziej nagrodę odebrał ojciec; 

w kategorii – najpiękniejszy balkon: 

za II miejsce nagrodę odebrała Pani Stefania Marciniak Mocek. 

 

Ad. 3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak – na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej-  

zaproponował rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt: 

- przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej – zadania własne w 2015 r. oraz realizacja programu 500+ w 

okresie od 01.04.-31.07.2016 r. (jako punkt 14), 

– za zmianą opowiedzieli się wszyscy radni (14 za). 

 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie nagród laureatom konkursu na najpiękniejszy balkon i przydomowy ogród. 

3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

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

5. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

7. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie miasta 

na 2016 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kaletach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno 

Administracyjnego Placówek Oświatowych w Kaletach i utworzenia Centrum Usług 

Wspólnych oraz nadania mu statutu. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

14. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadania własne w 2015 r. oraz realizacja 

programu 500+ w okresie od 01.04.-31.07.2016 r. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zakończenie sesji.  

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

 
Protokół XVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach został przyjęty bez uwag. 

 

Ad. 5. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej 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 Miasta Klaudiusz Kandzia przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Uwag i pytań nie wniesiono. 

 

Ad. 7. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie 

miasta na 2016 rok. 

 
Burmistrz Miasta Kalety przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych i 

remontowych ujętych w budżecie miasta na 2016 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.  

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kaletach. 

 
Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały przedstawiała na posiedzeniach komisji stałych 

Rady Miejskiej. 

Komisje stałe wyraziły pozytywną opinię o projekcie. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 143/XIX/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kaletach została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego 

Placówek Oświatowych w Kaletach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania 

mu statutu. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz, komisje stałe Rady Miejskiej zaopiniowały go pozytywnie, 

przy czym (za sugestią Komisji Oświaty…) w § 2 pkt. 1 doprecyzowano siedzibę CUW – 

budynek przy ul. Żwirki i Wigury 2. 

Następnie radni zadawali pytania. 

Radny Adam Gabryś pytał, czy zatrudnienie dyrektora CUW odbywać się będzie na zasadzie 

konkursu (mecenas odpowiedział, że kwestię tę określa ustawa o pracownikach 
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samorządowych, wymieniając formę konkursową bądź naboru wewnętrznego ze stanowisk 

urzędniczych). 

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą (uwzględniającą naniesione zmiany). 

Uchwała Nr 144/XIX/2016 w sprawie w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno 

Administracyjnego Placówek Oświatowych w Kaletach i utworzenia Centrum Usług 

Wspólnych oraz nadania mu statutu została przyjęta większością głosów. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 (obecnych 14 radnych). 

 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok. 

 
Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały przedstawiała na posiedzeniach 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 145/XIX/2016 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2016 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

gruntowej. 

 
Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił burmistrz. 

Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady Pan Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 146/XIX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 

została przyjęta większością głosów. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

 
Projekt uchwały omówił pracownik Urzędu Miejskiego Pan Damian Gabryś informując, że 

uchwała powstała wskutek zmniejszenia - do jednego razu w roku - wywozu zużytego sprzętu 

elektrycznego. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 147/XIX/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Mecenas poinformował, że nowa uchwała powstała w związku z  uwagami organu nadzoru 

dotyczącymi min. zamieszczenia elektronicznego wzoru deklaracji.  

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach zarządził głosowanie 

nad uchwałą. 
Uchwała Nr 148/XIX/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi została przyjęta jednogłośnie. 

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

 



 4

Ad. 14. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadania własne w 2015 r. oraz realizacja 

programu 500+ w okresie od 01.04.-31.07.2016 r. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel przedstawił zebranym protokół nr 6/2016 

z kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadania własne w 2015 r. oraz realizacja 

programu 500+ w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. 

Następnie radni zadawali pytania: radny Alojzy Rupik pytał czy są rodziny uprawnione do 

500+, które nie pobierają tego świadczenia. 

 

Ad. 15. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Radny Grzegorz Krupa zaproponował zamontowanie lustra drogowego na nowym słupie 

energetycznym przy skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Rogowskiego. 

Radna Mirosława Potempa pytała, o możliwość ustawienia znaku informacyjnego o terenie 

zabudowanym na ulicy Młyńskiej, radna prosiła również o ustawienie kosza na śmieci przy 

zjeździe na Mokrus oraz podziękowała za wykoszenie poboczy przy ulicy 30-lecia. 

Radny Alojzy Rupik prosił o udrożnienie przepustu przy skrzyżowaniu ulic Jana i Wiosennej. 

Radny Kazimierz Złotosz podziękował za ustawienie w mieście znaków informacyjnych 

kierujących na cmentarz oraz poruszył problem trudnego wjazdu na ulicę Wiosenną. 
Radna Teresa Mryka pytała o zamianę działek z Nadleśnictwem Koszęcin (działka za 

boiskiem w Kuczowie) – burmistrz odpowiedział, że Nadleśnictwo w zamian za działkę za 

boiskiem zainteresowane jest lasem miejskim przy osiedlu 1 Maja. 

Radny Edward Drabik poruszył problem pojawiający się w mediach – dotyczący 

zapowiadanych podwyżek cen wody (burmistrz poinformował, że istnieje groźba wzrostu cen 

wody o min. 25%). 

 

Ad. 16. Wolne wnioski i informacje. 

 
Skarbnik Renata Sosnica poinformowała, o terminie przesunięcia podpisania umowy w sprawie 

udzielania dotacji dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce i żłobki, w związku z prośbą 
przedsiębiorcy prowadzącego klub w mieście, który przygotowaną umowę przekazał do 

analizy radcy prawnemu. 

Burmistrz zaprosił radnych na I Święto lasu w Kaletach, a przewodniczący Eugeniusz Ptak 

odczytał ofertę sprzedaży działek, prosząc przy tym burmistrza o omówienie tematu. Burmistrz 

poinformował, że oferta dotyczy sprzedaży 2 działek przy Ichtioparku, uznał, że działki by się 
przydały jednakże wie, że w chwili obecnej gminy nie stać na ich zakup. 

 

Ad 17. Zakończenie sesji.  

 
W związku z wyczerpaniem programu obrad przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak 

zamknął XIX sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 14.35. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Agnieszka Kwoka  

 

 
……………………….       …………………….. 


