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Protokół nr XXVIII/VII/2017 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 8 czerwca 2017 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 

 

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

w Kaletach. Na wstępie powitał mieszkańców, burmistrza, jego zastępcę, skarbnika, mecenasa, 

oraz dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, 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 Rady Miejskiej zaproponował zmianę w porządku obrad polegającą na 

przesunięciu punktu 12 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej 

Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania pn. remont ulicy 1 Maja w Kaletach w 

miejsce punktu 4, za zmianą opowiedzieli się wszyscy radni (15 za). 

 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu 

na realizację zadania pn. remont ulicy 1 Maja w Kaletach. 

5. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok, dyskusja.  

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

wykonania budżetu za 2016 rok.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2016 rok. 

10. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Kalety za 2016 rok.  

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

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2016 rok.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie sesji.  

 

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

Protokół  XXVII sesji został przyjęty bez uwag. 
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Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnogórskiemu na realizację zadania pn. wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy 1 Maja 

w Kaletach. 

 

Projekt uchwały omówił burmistrz, następnie głos oddano dyrektorowi Zarządu Dróg 

Powiatowych Panu Gabrielowi Przykucie, który podziękował za wsparcie przy realizacji tej 

inwestycji jak również wyraził uznanie dla radnych, którzy wspierają inne zadania Powiatu – 

jako najważniejsze wymieniając budowę ulicy Paderewskiego. Przy okazji poinformował o 

remoncie cząstkowym ulicy Koszęcińskiej oraz o akcji wykaszania poboczy dróg powiatowych 

w gminie. 

Następnie radni mieli możliwość zadawania pytań. 

Radny Ryszard Sendel zgłosił sprawę tworzącego się rozlewiska po opadach deszczu na ulicy 

1 Maja przy skręcie na „mały rynek” (dyrektor ZDP odpowiedział, że zostanie to zrobione w 

czerwcu). 

Radna Mirosława Potempa poruszyła sprawę niewykoszonego pobocza ulicy 30-lecia oraz 

uszkodzenia nawierzchni tej drogi (dyrektor ZDP odpowiedział, że w ciągu tygodnia będzie 

wszystko zrobione). 

Radny Kazimierz Złotosz zwrócił uwagę, aby przy wykonywaniu nawierzchni ulicy 1 Maja 

naprawić wyrwy przy moście na rzece Flosce oraz wyrównać ten odcinek drogi. 

Radny Adam Gabryś zwrócił się z prośbą o cykliczne uzupełnianie frezem ulicy Mickiewicza 

w stronę Lubocza (dyrektor G. Przykuta odpowiedział, że zostanie to wykonane). 

Rady Piotr Kuder prosił, aby - dla bezpieczeństwa mieszkańców - utwardzić pobocze przy 

ulicy Koszęcińskiej w stronę ulicy Rzecznej (odpowiedziano, że propozycja zostanie 

rozpatrzona). 

Radna Teresa Mryka podziękowała za remont ulicy Paderewskiego. 

Radny Krzysztof Rogocz pytał czy frez z inwestycji na ulicy 1 Maja jest już 

zagospodarowany, gdyż można by go wykorzystać do remontu nieutwardzonych dróg 

Proszeni o wyrażenie opinii przewodniczący wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej, 

opowiedzieli się za przyjęciem projektu uchwały jako uchwały.  

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 209/XXVIII/2017 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnogórskiemu na realizację zadania pn. wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy 1 Maja w 

Kaletach została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 5. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w 

okresie międzysesyjnym. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Rady 

Miejskiej w okresie międzysesyjnym. Stanowi ono załącznik do protokołu. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. 

 

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

 

Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedstawił sprawozdanie ze swej działalności w okresie 

międzysesyjnym. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu i zostało przyjęte bez uwag, i 

pytań. 

 

Ad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok, dyskusja.  

 

Skarbnik Renata Sośnica podsumowała dochody i wydatki budżetu Miasta Kalety za 2016 rok. 

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel odczytał opinię komisji na 
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temat sprawozdania finansowego za 2016 rok, dziękując przy tym za pracę zarówno radnym, 

Pani skarbnik Renacie Sosnica i przede wszystkim burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzi. 

  

Ad. 8. Odczytanie opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Katowicach  o 

sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2016 rok.  

 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak odczytał Uchwałę Nr 4200/III/62/2017 z dnia 21 kwietnia 

2017 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kalety sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

2016 rok. Wydano pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2015 rok. 

 

Proszeni o wyrażenie opinii przewodniczący wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej, 

opowiedzieli się za zatwierdzeniem i przyjęciem sprawozdania.  

W związku z powyższym przewodniczący Eugeniusz Ptak odczytał projekt uchwały, a 

następnie zarządził głosowanie.        

Uchwała Nr 210/XXVIII/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2016 rok została przyjęta 

jednogłośnie. 

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

 

Ad. 10. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Kalety za 2016 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel odczytał wniosek komisji o udzielenie 

absolutorium burmistrzowi Miasta Kalety za 2016 rok.  

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

 

Ad. 11. Odczytanie opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku 

Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 

2016 rok.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę Nr 4200/III/120/2017 z dnia 30 maja 2017 

r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaletach. Wydano pozytywna 

opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kalety 

absolutorium za 2016 rok. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety 

za 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium,  

a następnie zarządził głosowanie. 

Uchwała Nr 211/XXVIII/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety 

za 2016 rok została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Burmistrz podziękował za kolejny jednogłośny mandat zaufania, dziękował również za pracę 

na rzecz miasta wszystkim radnym z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem na czele, a także 

wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych. 
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Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok. 

 

Skarbnik szczegółowo przedstawiła zmiany budżetowe ujęte w przedmiotowym projekcie 

uchwały. 

Komisje stałe wyraziły pozytywną opinię nt projektu. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 212/XXVIII/2017 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2017 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 14. Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad. 15. Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Kazimierz Złotosz zastanawiał się nad wykupem terenu, który mógłby stanowić 

połączenie ulic Wąskiej i Miodowej. 

Radny Piotr Kuder prosił o naprawę nawierzchni ulic: 3 Maja (początek drogi), 

Szymanowskiego oraz Kasprowicza. 

 

Ad 16. Zakończenie sesji.  

 

W związku z wyczerpaniem programu obrad przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak 

zamknął XXVIII sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 14.10. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

 

Sesję prowadzili:         Protokołowała: 

 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 

 

……………………….       …………………….. 

 

 

 


