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Protokół nr XXXI/VII/2017 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 5 października 2017 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 

 

O godz. 13.00 przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady zwołanej w trybie 

nadzwyczajnym - XXXI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. Na wstępie powitał burmistrza, jego 

zastępcę, skarbnika oraz mecenasa. 

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 – lista obecności radnych stanowi 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. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu 

na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia. 

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

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

2029. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

7. Zakończenie sesji.  

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia. 

 

Projekt uchwały omówił burmistrz Klaudiusz Kandzia. 

Następnie radni zadawali pytania. 

Radny Alojzy Rupik zastanawiał się co kryje się pod nazwą promocja zdrowia 

(odpowiedziano, że będzie zorganizowany koncert charytatywny z udziałem Piotra Polka, 

podczas , którego zbierane będą fundusze na szpital). 

Radna Mirosława Potempa pytała czym jest podyktowana wysokość kwoty. 

Radny Antoni jeż zastanawiał się czy inne gminy również współuczestniczą w kosztach 

organizacji tego koncertu. 

Radna Irena Nowak uznała, że kwota jest bardzo duża, w porównaniu do poprzedniej uchwały 

dot. pomocy w zakupie sprzętu na nowy oddział gdzie Rada przeznaczyła 8 tys. zł. 

Mecenas oświadczył, że burmistrz jest zobowiązany do czuwania nad tym, aby Powiat 

rozliczył się z uzyskanych środków, zawarte zostanie porozumienie. 

Wywiązała się dalsza dyskusja, w trakcie której radny Alojzy Rupik pytał, czy kwota jest 

ścisła, a radny Kazimierz Złotosz uznał, że nie ma tu pewności jaka ostatecznie kwota 

wspomoże szpital. Radny Antoni Jeż zauważył, że powinien przybyć na sesję przedstawiciel 

szpitala, który by wyjaśnił wątpliwości i wszystko omówił. Radny Adam Gabryś wyraził 

opinię, że co innego gdyby kwota ta była przeznaczona na wykończenie oddziału 

(odpowiedziano, że pośrednio tak będzie). 

Przewodniczący pytał o termin koncertu (odpowiedziano, że odbędzie się on 19.11.2017 r.). 

Burmistrz dodał, że inicjatywa organizacji koncertu podczas, którego sprzedawane będą 

cegiełki wyszła od pracowników szpitala. 
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Radny Edward Drabik pytał kto się tym dokładnie zajmuje (odpowiedziano, że Stowarzyszenie 

na zdrowie), radna Irena Nowak dopowiedziała, że stowarzyszenie to zorganizowało wiele 

akcji.  

Na koniec Radny Ryszard Sendel spytał czy szpital powiatowy jest w sieci (odpowiedziano, że 

tak).  

W związku z brakiem dalszych pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził 

głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 230/XXXI/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia została przyjęta 

większością głosów. 

Wynik głosowania: za – 4, przeciw – 1, wstrzymało się – 10 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił 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.  

Następnie radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi:  

Wiceprzewodnicząca Janina Perz pytała o piec do c.o. stwierdzając, że jego cena jest 

nieadekwatna do ogrzewanej powierzchni, burmistrz wyjaśnił, że cena obejmuje także montaż.  

Radny Ryszard Sendel uznał, że tak obszerne zmiany budżetu nie powinny być podejmowane 

na sesji nadzwyczajnej, kiedy radni nie mają możliwości omówienia ich na posiedzeniach 

komisji. 

Radny Edward Drabik pytał o przeznaczenie kwoty 14,5 tys. zł w związku z rocznicą orkiestry 

(odpowiedziano, że na organizację jubileuszu). 

Wobec braku dalszych pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 231/XXXI/2017 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok została 

przyjęta większością głosów. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2017-2029. 

 

Skarbnik szczegółowo omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 232/XXXI/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. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił burmistrz Klaudiusz Kandzia, informując przy 

tym, że miasto nie będzie miało możliwości utwardzenia parkingu dopóki nie zostanie 

właścicielem całości gruntu.  

Radny Krzysztof Rogocz pytał ile metrów 
2 

stanowi przedmiot wykupu (odpowiedziano, że 34 

m
2
, co jest częścią składową gruntu pod parkingiem) 

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 233/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została 

przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
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Następnie przewodniczący Eugeniusz Ptak odczytał pismo Pana K.R. w sprawie usunięcia 

naruszenia prawa uchwałą o zagospodarowaniu przestrzennym Kalety-Wschód oraz oddał głos 

mecenasowi Michałowi Pawełczykowi, który zasugerował aby postąpić w tej sytuacji podobnie 

jak tego typu sprawach kierowanych już do Rady – czyli rozstrzygnięcie co do zasadności 

wezwania pozostawić sądowi. 

Wobec powyższego przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad propozycją: 

przyjąć milcząco do wiadomości bez podejmowania działań. 

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

Rada Miejska zadecydowała o niezajmowaniu stanowiska w sprawie przystąpienia do 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

 

Kolejne odczytane pismo było od nauczycieli Zespołu Szkół w Kaletach, z propozycją 

połączenia gimnazjum ze PSP nr 1 i rozdysponowania pracujących tam pracowników. 

Zastępca burmistrza Dariusz Szewczyk wyjaśnił, że upłynął termin na przekształcenie, decyzja 

o niełączeniu szkół była konsultowana z dyrektorem Zespołu Szkół. 

Wywiązała się dyskusja. 

Radny Alojzy Rupik pytał czy dzieci będzie mniej, radna Mirosława Potempa odpowiedziała, 

że o jedną klasę. 

Rady Edward Drabik pytał ilu nauczycieli zostanie zwolnionych, burmistrz odpowiedział, że na 

podstawie obecnych danych  nie powinno być zwolnień. 

Radny Antoni Jeż poinformował, że nauczyciele gimnazjum mają mieć zapewnioną pracę do 

roku 2025, wskazał również korzyści połączenia placówek (rozliczanie mediów, fundusz 

socjalny). 

Mecenas poinformował, że wygaszanie gimnazjów potrwa dwa lata, idealną sytuacją byłaby 

jedna szkoła wraz z filiami. 

 

Ad. 8. Zakończenie sesji.  

 

W związku z wyczerpaniem programu obrad przewodniczący Eugeniusz Ptak zamknął XXXI 

sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 13.45. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 

 

……………………….       …………………….. 


