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Protokół nr XVI/VII/2016 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 28 kwietnia 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 XVI sesji 

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

Języku Polskim oraz nauczycieli i organizatora konkursu dyrektora K. Lisieckiego, burmistrza, 

zastępcę burmistrza, skarbnika oraz mecenasa. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczą wszyscy radni wobec czego 

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

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2. Przekazanie rowerów otrzymanych z Polskiego Czerwonego Krzyża osobom 

niepełnosprawnym z terenu miasta Kalety. 

 
Burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem przekazali 

rowery pozyskane z Polskiego Czerwonego Krzyża osobom niepełnosprawnym z terenu miasta 

Kalety: Pani Ewie Ziorze oraz Panom- Horstowi Karmańskiemu i Andrzejowi Labusowi. 

 

Ad. 3. Wręczenie nagród laureatom Konkursu Wiedzy o Języku Polskim.  

 
Burmistrz miasta Kalety wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli nagrody laureatom: 

V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim dla maturzystów:  

- za zajęcie I miejsca Patrycji Czornik z LO w Psarach,  

- za II miejsce Martynie John z Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich 

Górach, 

- za III miejsce Tymoteuszowi Machoń z LO w Psarach.  

Dyplomy z podziękowaniami wręczono Paniom Magdalenie Gajowczyk oraz Ewie Czudaj, 

burmistrz złożył również podziękowania Pani Barbarze Dudzie oraz organizatorowi konkursu 

dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Kaletach Panu Krzysztofowi Lisieckiemu. 

 

Ad. 4. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak zaproponował (na wniosek burmistrza) rozszerzenie porządku 

obrad o dodatkowy punkt (19) pn: podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do 

konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

(Zespół Zamiejscowy w Częstochowie) – za zmianą opowiedzieli się wszyscy radni (15 za). 

 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przekazanie rowerów otrzymanych z Polskiego Czerwonego Krzyża osobom 

niepełnosprawnym z terenu miasta Kalety. 

3. Wręczenie nagród laureatom Konkursu Wiedzy o Języku Polskim.  

4. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

5. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XIV i XV sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

8. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2015. 
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9. Ocena zasobów pomocy społecznej i sprawozdanie z działalności statutowej MOPS za 

2015 rok. 

10. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych, i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok. 

11. Sprawozdanie z działalności statutowej Świetlic Środowiskowych za 2015 rok. 

12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami 

pozarządowymi w 2015 roku. 

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

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

2023. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza złożonej przez firmę 
HEMARPOL. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek 

oświatowych. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego 

Śląskiego Centrum Onkologii. 

18. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli 

działalności związanej z kanalizacją ściekową za 2015 r. - efekt ekonomiczny. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego 

członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (Zespół Zamiejscowy 

w Częstochowie) 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Wolne wnioski i informacje. 

22. Zakończenie sesji.  

 

Ad 5. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XIV i XV sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 

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

XIV i XV sesji. Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 6. 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. 7. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

 
Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 8. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2015. 

 
Komisje stałe nie wnosząc żadnych uwag przyjęły sprawozdanie z działalności MOPS za 2015 

rok.  

 

Ad. 9. Ocena zasobów pomocy społecznej i sprawozdanie z działalności statutowej MOPS 

za 2015 rok. 

 
Komisje: Oświaty…, Rewizyjna, Gospodarcza… oraz Budżetu i Finansów opowiedziały się za 

przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej i sprawozdania z działalności statutowej MOPS 

za 2015 rok. 
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Ad. 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych, i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok. 

 
Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z realizacji Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, i Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok. 

 

Ad. 11. Sprawozdanie z działalności statutowej Świetlic Środowiskowych za 2015 rok. 

 
Sprawozdanie z działalności statutowej Świetlic Środowiskowych za 2015 rok zostało przyjęte 

bez wnoszenia uwag. 

 

Ad. 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami 

pozarządowymi w 2015 roku. 

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

organizacjami pozarządowymi w 2015 roku. 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok. 

 
Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały szczegółowo 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 122/XVI/2016 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 14. 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 123/XVI/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-

2023 została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza złożonej przez 

firmę HEMARPOL. 

 
Mecenas Michał Pawełczyk poinformował radnych, że postępowanie w sprawie wydania 

decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla firmy HEMARPOL jest już na ukończeniu, a 

wszystkie działania burmistrza sprowadzały się do analitycznego przebadania wszelkich 

wątpliwości i szczegółów. Te akty staranności miały zaś na względzie głównie dobro 

mieszkańców, w związku z dużą liczbą interwencji i apeli, gdzie wyraźnie widać było obawy 

mieszkańców co do inwestycji ww. firmy. 

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w powyższej sprawie 

zaciągał opinii radcy prawnego i na tej podstawie Komisja wypracowała opinię, w której 

stwierdzono, że nie można postawić burmistrzowi zarzutu zawartego w skardze. 

Pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej po dyskusji nad skargą i poznaniu opinii Komisji 

Rewizyjnej również uznały skargę za bezzasadną. 
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W związku z brakiem uwag i pytań przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 124/XVI/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza złożonej przez firmę 
HEMARPOL jednomyślnie została uznana za bezzasadną. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych 

placówek oświatowych. 

 
Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza Dariusz Szewczyk. 

Komisje stałe pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 125/XVI/2016 w sprawie dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek 

oświatowych została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie 

niezależnego Śląskiego Centrum Onkologii. 

 
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący rady Miejskiej, następnie komisje stałe 

poproszone zostały o wyrażenie opinii o przedmiotowym projekcie. 

Przewodnicząca komisji Oświaty… Irena Nowak, w imieniu komisji poparła projekt uchwały, 

informując przy tym, o informacji zasłyszanej w radio dotyczącej deklaracji, którą złożył 

minister zdrowia odnośnie pozostawienia wypracowanych przez Instytut Onkologii środków 

finansowych w Gliwicach nie uwzględniając jednak potrzeby utworzenia niezależnego 

Śląskiego Centrum Onkologii. 

Pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej potwierdziły wiadomość odnośnie pozostawienia 

środków pieniężnych w Gliwicach, jednocześnie opiniując projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec powyższego przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
 Uchwała Nr 126/XVI/2016 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie 

niezależnego Śląskiego Centrum Onkologii została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 18. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli 

działalności związanej z kanalizacją ściekową za 2015 r. - efekt ekonomiczny. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel przedstawił zebranym wyniki kontroli 

działalności związanej z kanalizacją ściekową za 2015 r. - efekt ekonomiczny. 

Następnie przewodniczący Rady Eugeniusz Ptak prosił o zabieranie głosu i zadawanie pytań. 
Burmistrz wyjaśnił, że wzrost zużycia energii nastąpił w związku z rozbudową Miejskiej 

Oczyszczalni ścieków i podłączeniem przepompowni podciśnieniowej.  

Radna Janina Perz pytała o zaległości, skarbnik wyjaśniła, że podzielone są one na zaległości 

wymagalne i niewymagalne oraz pokrótce omówiła, na czym polega różnica między nimi. 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na 

etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (Zespół 

Zamiejscowy w Częstochowie). 

 
Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, 

skarbnik poinformowała również, że Pani Sylwia Nowakowska obecna była na posiedzeniu 

Komisji Gospodarczej… gdzie przedstawiła swoją kandydaturę na ww. stanowisko oraz 

przedłożyła odpowiednie dokumenty stanowiące załączniki do uchwały. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
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Uchwała Nr 127/XVI/2016 w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego 

członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (Zespół Zamiejscowy w 

Częstochowie) została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 20. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Radny Alojzy Rupik poprosił o wyczyszczenie chodnika przy ulicy Tarnogórskiej od 

Orzeszkowej do Paderewskiego. 

Radny Michał Brol zwrócił się o wyłożenie płytami drogowymi ulicy Kościuszki oraz 

ustawienie znaku drogowego przy przejeździe pod mostem (ul. Powstańców i Rogowskiego) 

znaku – uwaga piesi. 

Radny Grzegorz Krupa poruszył problem utrzymania rowów melioracyjnych w mieście. 

Radna Irena Nowak podziękowała za uprzątnięcie placu zabaw przy osiedlu 1 Maja prosząc 

przy tym o pomalowanie i odnowienie jego elementów. 

Radny Piotr Kuder prosił o poszerzenie pobocza ulicy Koszęcińskiej do Rzecznej i Szkolnej 

oraz o oświetlenia skrzyżowania z ulicą Rzeczną, dodatkowo radny zwrócił się o 

wyremontowanie dróg nieutwardzonych na terenie Drutarni. 

Radna Teresa Mryka prosiła o wyremontowanie tablicy informacyjnej przy sklepie w 

Kuczowie oraz ustawienie tablicy przy klubie Małapanew Kuczów. 

 

Ad. 21. Wolne wnioski i informacje. 
 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak odczytał spis pism, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym 

do biura Rady. W związku z pismem Pana Zbigniewa Stracha z Zakładu Oczyszczania Miasta 

zadecydowano o przekazaniu - zgodnie z kompetencją - pisma burmistrzowi. Podobnie 

przewodniczący postąpił z pismem AUTOCHECK oraz pismem mieszkańców ul Rymera, 

Lema i Bajecznej. 

 

Ad 22. Zakończenie sesji.  

 
W związku z wyczerpaniem programu obrad przewodniczący Eugeniusz Ptak zamknął XVI 

sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 15.05. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 

 
……………………….       …………………….. 

 


