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Protokół nr XXX/VII/2017 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 31 sierpnia 2017 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 

 

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

Kaletach. Na wstępie powitał laureatów konkursu na najładniejszy przydomowy ogród, 

radnych, burmistrza, jego zastępcę, skarbnika, przedstawicieli mediów oraz urbanistę S. 

Zaleskiego. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 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. 
 

Porządek obrad został przyjęty bez zmian i wyglądał następująco: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

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

4. Przyjęcie uwag do protokołów obrad XXVIII i XXIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

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

międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kalety-Zachód”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Gminie Kalety na lata 2017-2027. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Kalety.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalety 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał dotyczących Dziennego Domu „Senior-

WIGOR” w Kaletach. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu 

na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem Pododdziału Udarowego w Oddziale 

Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. dr B. Hagera 

w Tarnowskich Górach. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu. 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-

2029. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wolne wnioski i informacje. 

19. Zakończenie sesji.  

 

Na salę obrad wszedł radny Grzegorz Krupa – obecnych 14 radnych. 

 

Ad. 3. Wręczenie nagród laureatom konkursu na najpiękniejszy balkon i przydomowy 

ogród. 
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Burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem wręczyli 

nagrody laureatom konkursu na najpiękniejszy balkon i przydomowy ogród: 

za I miejsce Państwu Beacie i Eugeniuszowi Pokorskim 

za II miejsce Pani Elżbiecie Rogocz 

za III miejsce Pani Patrycji Maruszczyk 

Wyróżnienie otrzymał Pan Bronisław Walczak 

 

Ad 4. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXVIII i XXiX sesji Rady Miejskiej w 

Kaletach. 
 

Protokoły XXVIII i XXIX sesji zostały przyjęte bez uwag. 

 

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. 

Następnie radni zadawali pytania: 

Radny Kazimierz Złotosz pytał czy zostanie skończona nakładka asfaltowa koło przedszkola 

(tak), zaś wiceprzewodnicząca Janina Perz podziękowała za remont ulicy Borka. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kalety-Zachód”. 

 

Przewodniczący dzielił głosu planiści Panu Stefanowi Zaleskiemu, który przedstawił radnym 

uzasadnienie zmiany w panie. 

Komisje stałe wyraziły pozytywną opinię nt projektu. 

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

Uchwała Nr 221/XXX/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kalety-Zachód” została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety”. 

 

Projekt uchwały przedstawił burmistrz, a komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go 

zaopiniowały. 

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

Uchwała Nr 222/XXX/2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety” została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Kalety na lata 2017-2027. 

 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił burmistrz. 
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Komisje stałe Rady Miejskiej opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały jako uchwały 

wobec czego przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 223/XXX/2017 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Kalety na lata 2017-2027 została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Kalety.  

 

Projekt uchwały i propozycje mieszkańców dotyczące nazwy ulicy Świerczewskiego 

przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej. 

Wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej opowiedziały się za nadaniem ulicy nazwy Topolowa, 

gdyż nazwa ta (wg Komisji) spośród wszystkich zaproponowanych uznana została za 

tematycznie uzasadnioną. 

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 224/XXX/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Kalety została przyjęta 

jednogłośnie. 

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

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. Po przerwie prowadzenie dalszej części obrad 

przekazane zostało wiceprzewodniczącej Janinie Perz. 

W trakcie przerwy na sesję przybył radny Alojzy Rupik, obecnych 15 radnych. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalety 

 

Projekt uchwały przedstawił burmistrz, zaś komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go 

zaopiniowały. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 225/XXX/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalety została przyjęta 

jednogłośnie. 

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

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał dotyczących Dziennego Domu 

„Senior-WIGOR” w Kaletach. 

 

Projekt uchwały przedstawił burmistrz, jednocześnie prosząc o jego przyjęcie. 

Komisje stałe Rady Miejskiej opowiedziały się za przyjęciem go jako uchwały, przy czym 

przewodnicząca Komisji Oświaty… Irena Nowak pytała, czy po przyjęciu uchwały stosowana 

będzie nazwa Dzienny Dom Senior Plus (burmistrz odpowiedział, że tylko Senior +), a 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej pytał czy nazwa coś zmienia (odpowiedziano, że nic). 

Wobec braku dalszych pytań wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 226/XXX/2017 w sprawie zmiany uchwał dotyczących Dziennego Domu „Senior-

WIGOR” w Kaletach została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem Pododdziału 

Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego 

S.A. im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.   

 

Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia.  
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W związku z brakiem pytań i uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz zarządziła 

głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 227/XXX/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem Pododdziału Udarowego 

w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. dr B. 

Hagera w Tarnowskich Górach  została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnogórskiemu. 

 

Projekt uchwały omówił burmistrz. 

Komisje stałe wyraziły negatywną opinię na temat projektu uchwały, stwierdzając, że nie 

powinno popierać się tego typu uchwały, a ewentualne dofinansowanie powinno być z 

udziałem wszystkich gmin powiatu. Radny Alojzy Rupik stwierdził, że dla mieszkańców 

Miotka ważniejszy jest remont dróg niż dofinansowanie systemu do Wydziału Geodezji. Radna 

Mirosława Potempa stwierdziła, że wysokość dofinansowania jest zbyt duża, w szczególności 

porównując dofinansowanie na szpital. 

W związku z brakiem dalszych uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła 

głosowanie nad uchwałą. 

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

Uchwała nie została przyjęta. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła się do skarbnika z prośbą o omówienie projektu 

uchwały. Skarbnik Renata Sosnica szczegółowo przedstawiła Radzie zmiany w budżecie 

miasta Kalety na 2017 rok wprowadzane przedmiotową uchwałą.  

Wobec brak pytań i uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 228/XXX/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. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2017-2029. 
 

Skarbnik szczegółowo omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 229/XXX/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2017-2029 została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 17. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Grzegorz Krupa podziękował za remont ulicy Kochanowskiego równocześnie prosząc 

o wyrównanie ulicy Kościuszki. 

Radny Alojzy Rupik prosił o wykonanie nowych tablic z nazwami ulic: Sosnowej, 

Grzybowej, Cynkowej i Barbary. Radny zwrócił się również z prośbą, aby na następnej sesji 

pracownik Urzędu przedstawił radnym projekt przebudowy drogi 908. 

Radny Adam Gabryś prosił o wykonanie przeglądu rowów melioracyjnych oraz wykoszenie 

przy Flosce. Radny zaprosił zebranych na VII Grzybobranie w niedzielę 3.09.2017r. 
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Radny Michał Brol podziękował za remont ulicy Chrobrego, przy czym prosił o 

zamieszczenie przy tej ulicy znaku – strefa zamieszkania. Dodatkowo pytał czy w mieście 

ustawiony będzie paczkomat. 

Radna Teresa Mryka pytała o tablice informacyjne przy Klubie Małapanew Kuczów i 

sklepie, oraz w imieniu mieszkańców prosiła o świetlenie ulicy Celulozowej oraz Powstańców. 

Radny Piotr Kuder zaproponował, aby posadzić krzewy ozdobne przy placu zabaw w 

Drutarni oraz zaproponował aby miasto Kalety złożyło wniosek na „schetynówkę” na ulicę 

Szkolną. 

Radna Irena Nowak zgłosiła problem stwarzającego zagrożenie wystającego zbrojenia w 

remontowanej drodze 1 Maja przy Zimnej Wódce. 

Radny Antoni Jeż zwrócił się z prośba o remont oświetlenia Sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej Nr 1, powołując się na względy bezpieczeństwa i oszczędności. 

 

Ad. 18. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty… Irena Nowak odczytała protokół Komisji dotyczący 

przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego – stanowi on załącznik 

do protokołu. 

Radny Ryszard Sendel poruszył kwestię utrzymania czystości piaskownic przy placówkach 

oświatowych, zastanawiając się czy nie można by ich przykrywać plandekami. 

 

Ad 19. Zakończenie sesji.  

 

W związku z wyczerpaniem programu obrad wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła 

XXX sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 15.00. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

 

Sesję prowadzili:         Protokołowała: 

 

 

Eugeniusz Ptak        Agnieszka Kwoka  

 

 

……………………….       …………………….. 

 

 

Janina Perz 

 

 

………………………. 


