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Protokół nr XVII/VII/2016 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 30 maja 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 XVII sesji 

Rady Miejskiej w Kaletach. Na wstępie powitał mieszkańców, dyrektora M. Lisieckiego, p.o. 

obowiązki kierownika Senior Wigor Panią A. Cieślik, burmistrza, zastępcę burmistrza, 

skarbnika oraz mecenasa. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych wobec czego 

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

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak zaproponował przesunięcie punktów 9 i 10 (dotyczących 

przyjęcia sprawozdań MDK i MBP w miejsce punktów 7 i 8 – za zmianą opowiedzieli się 
wszyscy radni (13 za). 

 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja z zakresu działalności Dziennego Domu „SENIOR-WIGOR”.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2015 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za 2015 rok. 

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

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

2023. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 

terenie Miasta Kalety. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 

kluby dziecięce w Kaletach. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dotacji z budżetu miasta dla 

niepublicznych placówek oświatowych. 

15. Zasięgnięcie opinii Rady w sprawie gruntu zalesionego stanowiącego własność gminy 

Kalety. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Zakończenie sesji.  

 

Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

 
Protokół XVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach został przyjęty bez uwag. 
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Ad. 4. 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 5. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
 

Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Na salę obrad wszedł radny Edward Drabik. Obecnych 14 radnych. 

 

Następnie radni zadawali pytania. Radny Ryszard Sendel pytał o dofinansowanie budowy ulicy 

Gwoździa w ramach „schetynówki” (burmistrz odpowiedział, że ostateczna decyzja zapadnie 

1.06.2016 r.), przewodniczący Eugeniusz Ptak pytał czy będzie możliwość głosowania w 

konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2016  (odp. tak). 

 

Ad. 6. Informacja z zakresu działalności Dziennego Domu „SENIOR-WIGOR”.  

 
Pani Aleksandra Cieślik pełniąca obowiązki kierownika  Dziennego Domu „SENIOR-

WIGOR” przedstawiła zebranym sprawozdanie z zakresu działalności jednostki (załącznik do 

protokołu). Pytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2015 rok. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za 2015 rok. 

 
Przewodnicząca Komisji Oświaty… Irena Nowak przekazała wnioski i uwagi związane z 

przeanalizowanym sprawozdaniami finansowymi MDK i MBP: zadłużenie MDK - pomimo 

większego budżetu niż w 2014 roku – wzrosło w stosunku do roku poprzedniego, zauważono 

również dużą dysproporcję w  rozłożeniu środków na organizację festynów w mieście oraz po 

raz pierwszy wystąpienie zadłużenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dyrektor Marian 

Lisiecki tłumaczył, że zadłużenie w Domu Kultury związane było min. ze wzrostem wydatków 

na opał, co z kolei było związane z trwającymi w 2015 roku w obiekcie pracami remontowymi, 

wystąpienie zadłużenia w MBP związane było z okresem reorganizacji po tragicznym wypadku 

dyrektora jednostki oraz jego pracownicy, zaś wyższe wydatki na festyn na Placu Zjednoczenia 

tłumaczone były prestiżem tej imprezy. 

Burmistrz potwierdził wystąpienie problemu ze zorganizowaniem pracy biblioteki i uznał za 

trafną uwagę dotyczącą zrównania kwot wydatkowanych na festyny w mieście.  

Komisje stałe Rady Miejskiej opowiedziały się za przyjęciem sprawozdań MDK oraz MBP. 

Wobec powyższego przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził kolejno głosowanie nad 

uchwałami. 

Uchwała Nr 128/XVII/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2015 rok została przyjęta jednogłośnie. 

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

Uchwała Nr 129/XVII/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za 2015 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
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Przewodniczący Eugeniusz Ptak poddał pod głosowanie zmianę w porządku obrad polegającą 

na przesunięcie punktu 13 w miejsce punktu 9 – za zmianą opowiedzieli się wszyscy radni (14 

za). 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja z zakresu działalności Dziennego Domu „SENIOR-WIGOR”.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2015 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za 2015 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 

kluby dziecięce w Kaletach. 

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

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

2023. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 

terenie Miasta Kalety. 

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

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dotacji z budżetu miasta dla 

niepublicznych placówek oświatowych. 

15. Zasięgnięcie opinii Rady w sprawie gruntu zalesionego stanowiącego własność gminy 

Kalety. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Zakończenie sesji.  

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki 

lub kluby dziecięce w Kaletach. 

 
Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza Dariusz Szewczyk.  

Następnie opinię wyraziły komisje stałe Rady Miejskiej. Przewodnicząca Komisji Oświaty… 

Irena Nowak przekazała wynik głosowania członków komisji nad projektem uchwały – 3 

osoby za, 2 się wstrzymały.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazał wniosek Komisji polegający na skreśleniu z 

projektu uchwały punktu dotyczącego żłobków. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że członkowie komisji będą 
głosowali indywidualnie na sesji, również uważając, że nie należy rozróżniać obu placówek. 

Dyskutowano nad różnicami żłobków i klubów dziecięcych, w trakcie dalszej dyskusji 

skarbnik zaznaczyła, że gmina nie otrzyma zwrotu w sytuacji gdy z klubu korzystałyby dzieci z 

innych gmin, dodała również, że zadanie to nie było planowane w budżecie.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej… Kazimierz Złotosz zaproponował, aby stawki 

zrównać i uśrednić przyznając każdej instytucji po 175 zł dotacji, zaś radna Mirosława 

Potempa zaproponowała ujednolicenie stawki do 150 zł. 

Spośród proponowanych zmian do projektu uchwały (po wcześniejszym wycofaniu 

poprzednich) pozostała ta polegająca na ujednoliceniu stawek do 150 zł dla żłobków i klubów, 

zmianę przewodniczący poddał pod głosownie (wynik głosowania: za – 13, wstrzymało się – 

1). 

Wobec powyższego przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą (po uprzednim 

naniesieniu ustalonych zmian). 
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Uchwała Nr 130/XVII/2016 w sprawie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki 

lub kluby dziecięce w Kaletach została przyjęta większością głosów. 

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

 
Przewodniczący Eugeniusz Ptak przekazał prowadzenie dalszej części obrad 

wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Janinie Perz. 

 

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 wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 131/XVII/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 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 wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 132/XVII/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). 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

na terenie Miasta Kalety. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz Klaudiusz Kandzia. 

Komisje stałe pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 133/XVI/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 

terenie Miasta Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

 
Projekt uchwały przedstawił burmistrz. 

Komisje stałe opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały jako uchwały. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 134/XVI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dotacji z budżetu miasta dla 

niepublicznych placówek oświatowych. 

 
Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza Dariusz Szewczyk. 
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Komisje stałe pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 135/XVII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji z budżetu miasta dla 

niepublicznych placówek oświatowych została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 15. Zasięgnięcie opinii Rady w sprawie gruntu zalesionego stanowiącego własność 

gminy Kalety. 
 
Burmistrz prosił radnych o wyrażenie opinii odnośnie gruntu zalesionego stanowiącego 

własność gminy Kalety. 

Radny Adam Gabryś pytał, czy w związku z powyższym istniałaby możliwość zamienienia 

działek np. na ulicy Witosa (która nie jest zalesiona, ale jest w granicy administracyjnej 

nadleśnictwa) burmistrz odpowiedział, że można złożyć taką propozycję nadleśnictwu. 

Radny Kazimierz Złotosz zaproponował, aby wnioskować o działki przy ulicy Matejki 

należące do lasów (skarbnik odpowiedziała, że przedmiotowa łąka służy do hodowli zwierzyny 

leśnej). 

Radna Irena Nowak żartobliwie stwierdziła, żeby działkę „oddać” nadleśnictwu, a 

rekompensaty oczekiwać podczas następnej konferencji w Zielonej. 

 

Ad. 16. Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad. 17. Wolne wnioski i informacje. 
 

Radny Alojzy Rupik podziękował za wyczyszczenie chodnika przy ulicy Tarnogórskiej, 

Orzeszkowej i Ogrodowej, prosił również o cząstkowe remonty następujących dróg: Cichej, 

Sosnowej, Cynkowej, Barbary, Grzybowej oraz pytał o plany, co do ulicy Miłej (burmistrz 

odpowiedział, że planowane jest bieżące utwardzenie).  

Radny Adam Gabryś prosił o utwardzenie i oznakowanie ulicy Anioła, zwrócenie się do 

Zarządu Dróg Powiatowych o poprawienie oznakowania poziomego (przejście dla pieszych) na 

ul. Drozdka (przy kinie) oraz Rogowskiego. Radny zwrócił również uwagę na potrzebę 
oznakowania dojścia do cisu Donnersmarcka, łąki trzęślicowej oraz wjazdu do Ichtioparku, 

zaproponował również, aby stworzyć mapę z trasami rowerowymi i okolicznymi atrakcjami. 

Na koniec poruszył kwestię wprowadzenia w Kaletach „czerwonych autobusów” (burmistrz 

odpowiedział, że koszt składki wynosi milion złotych, a radny Michał Brol zauważył, że 

autobusy te nie będą mogły kursować przez Jędrysek). 

Radny Edward Drabik podziękował za kolejny etap drogi na Truszczycy i prosił o 

ukończenie dróg Gawlika i Księżycowej, radny pytał również kiedy powstanie plac zabaw przy 

boisku w Kuczowie (burmistrz odpowiedział, że do końca czerwca). 

Radna Teresa Mryka prosiła o wyrównanie drogi dojazdowej na początku Kuczowa. 

Radna Irena Nowak podziękowała za pomalowanie i odnowienie urządzeń na placu zabaw 

przy osiedlu 1 Maja oraz prosiła o  wyrównanie ulicy Reja. 

Radny Ryszard Sendel podziękował za ułożenie płyt na ulicy Słowackiego i przekazał, że 

mieszkańcy w dowód wdzięczności naprawią ulicę Gajową jednak proszą o dostarczenie 

potrzebnego do tego materiału. 

Radny Kazimierz Złotosz prosił o utwardzenie ulicy Twardowskiego i ustawienie znaku 

informacyjnego kierującego do cmentarza. 

Radna Mirosława Potempa zwróciła się z prośbą o wymianę tablicy ogłoszeniowej w 

Zielonej oraz o sprawdzenie tablic ścieżki edukacyjnej przy zbiornikach w Zielonej (łańcuch 

pokarmowy) gdyż są źle zamontowane. 

Radny Krzysztof Rogocz podziękował za wyłożenie płytami ulicy Nałkowskiej oraz ułożenie 

progów zwalniających na ulicy Armii Krajowej, prosił o wyrównanie ulicy Chopina oraz pytał 

czy garaże na osiedlu Królów mają mieć jednolity wygląd. 
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Radny Antoni Jeż prosił o wyremontowanie ulicy Gawlika przy wyjeździe na ulicę 
Lubliniecką. 
Radny Grzegorz Krupa prosił o ustawienia tablicy informacyjnej w Jędrysku oraz o 

zwrócenie się do Nadleśnictwa Koszęcin o oznakowanie miejsc wyznaczonych do odpoczynku 

przy drodze - nr 908 - z Kalet do Koszęcina. 

Radna Janina Perz podziękowała za wyrównanie nawierzchni ulicy Sienkiewicza i prosiła o 

udrożnienie studzienek kanalizacji deszczowej na tej ulicy (burmistrz zaznaczył, że ulica 

Sienkiewicza wymaga wymiany nakładki asfaltowej,  ale najpierw trzeba by zrobić kanalizację 
deszczową).  
 

Burmistrz zaprosił radnych na obchody Dni Kalet i wzięcia udziału w meczu samorządowców 

z reprezentacją Czech. 

  

Ad 18. Zakończenie sesji.  

 
W związku z wyczerpaniem programu obrad wiceprzewodnicząca Janina Perz zamknęła XVII 

sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 15.15. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 

 
……………………….       …………………….. 

 

Janina Perz 

 

……………………… 


