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Protokół nr XVIII/VII/2016 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 21 czerwca 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 XVIII sesji 

Rady Miejskiej w Kaletach. Na wstępie podkreślił ważność obrad – sesja absolutoryjna - oraz 

powitał zebranych. 

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. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak zaproponował rozszerzenie porządku obrad o dodatkowe 3 

punkty: 

- podjęcie uchwały w sprawie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(jako punkt 13), 

- podjęcie uchwały w sprawie wzorku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (jako punkt 14), 

- podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych(jako punkt 15), 

– 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. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok, dyskusja.  

7. Odczytanie opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Katowicach  o  sprawozdaniu  z 

wykonania budżetu za 2015 rok.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2015 rok. 

9. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Kalety za 2015 rok.  

10. Odczytanie opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2015 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Kalety. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wolne wnioski i informacje. 

19. Zakończenie sesji.  
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Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

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

 

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.  

Następnie radni zadawali pytania.   Wiceprzewodnicząca Janina Perz pytała o kwestię ZEAPO 

(burmistrz wyjaśnił, kwestię powstania Centrum Usług Wspólnych, które mają zastąpić zespoły 

ekonomiczno-administracyjne placówek oświatowych). 

 

Ad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok, dyskusja.  

 
Przewodniczący Eugeniusz Ptak zapytał czy któryś z radnych chce zabrać głos.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel odczytał pozytywną opinię komisji na 

temat sprawozdania finansowego oraz działalności burmistrza za 2015 rok. 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak podziękował służbom finansowym na czele z panią skarbnik 

za pracę, podkreślił, że wskaźniki dochodów i wydatków są potwierdzeniem, że gospodarka 

finansowa – obrazująca rozwój Miasta – jest prawidłowa.  

 

Ad. 7. Odczytanie opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Katowicach  o 

sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2015 rok.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pozytywną opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Miasta Kalety za 2015 rok (stanowi ona załącznik do protokołu). 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2015 rok. 

 
Przewodniczący Eugeniusz Ptak odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie.        

Uchwała Nr 136/XVIII/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2015 rok została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 9. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Kalety za 2015 rok.  

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel odczytał wniosek komisji o udzielenie 

absolutorium burmistrzowi Miasta Kalety za 2015 rok.  

Komisje stałe Rady Miejskiej nie wniosły uwag do wniosku Komisji Rewizyjnej. 

 

Ad. 10. Odczytanie opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku 

Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 

2014 rok.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak odczytał pozytywną opinię RIO o wniosku 

Komisji Rewizyjnej.  
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Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety 

za 2015 rok. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium,  

a następnie zarządził głosowanie. 

Uchwała Nr 137/XVIII/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety 

za 2015 rok została przyjęta jednogłośnie. 

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

Burmistrz podziękował radnym za kolejny jednogłośny mandat zaufania i podkreślił, że 

kwestia wypełnienia zobowiązań budżetowych to nie tylko jego zasługa, bo udział w tym mieli 

wszyscy pracujący dla dobra miasta.  

Przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził 10 minut przerwy, a następnie przekazał 

prowadzenie dalszej części obrad wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Janinie Perz. 

 

Ad. 12. 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 138/XVIII/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. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

  
Ponieważ projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej i 

żadna komisja nie wniosła do niego uwag, wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła 

głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 139/XVIII/2016 w sprawie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 140/XVIII/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). 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych. 

 
Komisje stałe Rady Miejskiej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, przy tym 

przewodnicząca Komisji Oświaty… Irena Nowak zaproponowała, aby opublikować na stronie 

internetowej oraz w biuletynie informację nt. sposobu i zakresu świadczenia usług związanych 

z odbieraniem śmieci. 

Wobec braku pytań wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 141/XVIII/2016 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych została przyjęta jednogłośnie. 
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Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Kalety. 

 
W związku z brakiem uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały wiceprzewodnicząca 

Rady Miejskiej zarządziła głosowanie. 

Uchwała Nr 142/XVIII/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 17. Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad. 18. Wolne wnioski i informacje. 
 

Radna Mirosława Potempa pytała o monitoring na ulicy Stawowej w Zielonej. 

Radna Teresa Mryka poruszyła problem z wjazdami do posesji na remontowanym odcinku 

ulicy Paderewskiego- brak obniżeń przy niektórych posesjach. 

Radny Alojzy Rupik prosił o zgłoszenie do Zarządu Dróg Powiatowych zapadliska na ulicy 

Paderewskiego (przy skrzyżowaniu), zasygnalizował również problem (mieszkańców Zielonej) 

dotyczący uciążliwości związanej z podjeżdżaniem autobusów do Zajazdu u Rzepki. 

Radna Irena Nowak prosiła o  przycięcie konarów drzew przy bloku nr  51 na osiedlu 1 Maja. 

Radny Kazimierz Złotosz przedstawił problem mieszkanki ulicy Jagodowej i prosił o 

interwencję w nadleśnictwie celem wycięcia drzew i krzewów, które stanowią problem, zgłosił 

również problem z nawracaniem wozów strażackich podczas pobierania wody do pożarów z 

terenu stawów na Ichtioparku oraz prosił o nowy hydrant na oczyszczalni ścieków 

przeznaczony tylko do użytku dla straży. 

Radny Piotr Kuder podziękował za cząstkowe remonty dróg i zgłosił brak tabliczek 

informacyjnych z nazwami ulic: na początku Kasprowicza i Rzecznej. 

Burmistrz prosił radnych o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku likwidatora KZCP 

dotyczącego przejęcia mieszkań zakładowych. 

W związku z faktem, że wniosek był omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady 

Miejskiej przewodniczący komisji kolejno wyrazili opinię. Wszystkie komisje opowiedziały się 

za nieprzejmowaniem mieszkań ze względu na konieczność przystąpienia do wspólnot 

mieszkaniowych i ponoszenia w związku z tym wysokich kosztów utrzymania i remontów 

budynków, które są zazwyczaj w złym stanie technicznym. 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak odczytał pisma, które wpłynęły w okresie 

międzysesyjnym do biura obsługi Rady. 

 

Ad 19. Zakończenie sesji.  

 
W związku z wyczerpaniem programu obrad wiceprzewodnicząca Janina Perz zamknęła XVIII 

sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 14.20. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 

 
……………………….       …………………….. 

 

Janina Perz 

 


