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Protokół nr XXXIII/2013 

  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 17 października 2013 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 

Obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach o godz. 15.00 otworzył przewodniczący 

Rady Miejskiej E. Ptak. Na wstępie powitał Pana posła J. Polaczka, mieszkańców, burmistrza, 

zastępcę burmistrza, skarbnika, mecenasa, radnych oraz przedstawiciela mediów.  Stwierdził, 

że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (radna B. Kąkol spóźni 

się), 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 E. Ptak zaproponował rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt: 

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu 

gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Kalety (jako pkt. 12). 

 

Na salę obrad weszła radna B. Kąkol (obecnych 15 radnych). 

Za wprowadzeniem zmiany opowiedzieli się wszyscy radni (za: 15). 

 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

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

4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  

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

międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-

2023. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia obowiązującej ceny zapewniającej pokrycie 

uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania  

i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Kalety. 

13. Informacja burmistrza na temat realizacji zadań oświatowych Miasta Kalety. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie sesji.  

 

Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXXII sesji Rady Miejskiej  

w Kaletach. 

 
Przewodniczący zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu  

XXXII sesji. Uwag nie zgłoszono. 
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Ad. 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  

 
Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (stanowi  ono 

załącznik do niniejszego protokołu). Dodatkowo burmistrz poinformował, że osoby 

zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych zrobiły to  w ustawowym terminie. 

 

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

w okresie międzysesyjnym. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej  

w okresie międzysesyjnym (stanowi ono załącznik do protokołu).  

Następnie E. Ptak oddał głos burmistrzowi K. Kandzi, który powitał posła J. Polaczka 

(ministra transportu w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego) i zadał 

mu pytania dotyczące rozbudowy autostrady A1 oraz możliwości ubiegania się o środki na 

infrastrukturę drogową w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2018.  

Poseł J. Polaczek w swym wystąpieniu odpowiedział na pytanie związane z budową 
kolejnego odcinka autostrady A1 Pyrzowice – Stryków informując, że ze względu na 

konieczność wykonania nowej dokumentacji - ocenia rozpoczęcie budowy tego odcinka za 

ok. 2 lata. Minister poruszył w swej wypowiedzi kwestię rozbudowy drogi ekspresowej S11 

informując, że dokument pn. Projekt Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa 

Śląskiego nie zakłada rozbudowy S11, zaś on sam stworzył parlamentarny zespół, który 

działa na rzecz budowy tej drogi, prosił przy tym radnych o przeanalizowanie ww. dokumentu 

i w drodze uchwały wyrażenia opinii na jego temat.   

Następną sprawą, o której mówił Pan Poseł był transport kolejowy w województwie śląskim, 

w tym budowa szybkiej kolei do lotniska Katowice Pyrzowice, mówił o dezintegracji systemu 

kolejowego, 40% likwidacji połączeń, w kwestii połączenia z lotniskiem w Pyrzowicach 

wyraził opinię, że ważniejszym jest dążenie do modernizacji połączenia do Katowic  

i skrócenia czasu przejazdu, dodał, że spółka Koleje Śląskie przynosi straty, które 

przekraczają wartość kapitału.  

Minister J. Polaczek wskazał następujące obszary ubiegania się o środki w nowej 

perspektywie 2014-2018:  elementy rozbudowy inteligentnych systemów transportowych oraz 

te związane z uspokojeniem ruchu i bezpieczeństwa, wyraził przy tym nadzieję na 

kontynuację programu schetynówek (obecnie zaniechany) oraz wspomniał, że do kwietnia 

każdego roku dzielone są subwencje rezerwowe. 

Poseł wypowiedział się również nt. budowy Stadionu Śląskiego. 

Następnie radni zadawali pytania: radna B. Kąkol pytała o  odpowiedzialność za obecny stan 

stadionu i zawyżone koszty jego budowy, wysokie koszty budowy autostrad i wybieranie do 

tych zadań firm zagranicznych, wspomniała również o fatalnym stanie kolei. 

Pan poseł zaproponował, że złoży interpelację (w porozumieniu z radnymi) dotyczące planów 

na najbliższe lata związanych z infrastrukturą kolejową, przybliżył również kwestię 
odpowiedzialności związanej z uruchomieniem Kolei Śląskich. 

Następnie głos zabrał mieszkaniec R. Czeluśniak, który w trakcie udzielonego mu głosu 

zapytał o sprawę pustych budynków – zamkniętych dworców kolejowych. 

Na tym zakończono wystąpienie i dyskusję, a burmistrz wraz z przewodniczącym przekazali 

ministrowi J. Polaczkowi podziękowania za udział w sesji.  

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2013 rok. 

 
Skarbnik R. Sosnica omówiła zmiany, które zostały ujęte w wersji II projektu uchwały.  

Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię nt projektu. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
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Uchwała Nr 289/XXXIII/2013 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2013-2023. 

 
Skarbnik R. Sosnica omówiła zmiany wprowadzane w II wersji projektu uchwały. 

Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię nt projektu. 

Wobec braku pytań przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwała. 

Uchwała Nr 290/XXXIII/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2013-2023 została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz K. Kandzia. 

Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię w jego przedmiocie. 

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

uchwałą. 
Uchwała Nr 291/XXXIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie go 

zaopiniowały, przy tym radna B. Kąkol zasugerowała, aby w treści uchwały rozwinąć skrót 

KW – Księga Wieczysta (sugestie uwzględniono). 

Wobec braku dalszych uwag przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak zarządził głosowanie 

nad uchwałą. 
Uchwała Nr 292/XXXIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia obowiązującej ceny zapewniającej 

pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrza Miasta Kalety. 

Wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię nt. projektu uchwały. 

Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 293/XXXIII/2013 w sprawie uchwalenia obowiązującej ceny zapewniającej 

pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę została przyjęta 

jednogłośnie. 

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

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz K. Kandzia. 
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Wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały 

jako uchwały, przy tym radna B. Kąkol zaproponowała następujące zmiany w treści: 

wykreślenie § 17 ust 1 pkt 2 i pkt 21 (po słowie awarii)  oraz § 28 ust. 3 pkt 1 regulaminu  – 

zmiany naniesiono.  

Radna poruszyła kwestię hydrantów ich przeglądów i utrzymania, radni dyskutowali też nad 

kwestią pobierania opłat za wodę z hydrantów - od straży przy akcjach pożarniczych. 

Wobec braku dalszych uwag i pytań przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie 

nad uchwałą. 
Uchwała Nr 294/XXXIII/2013 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania  

i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Kalety. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. W związku z faktem, iż projekt nie był omawiany na 

posiedzeniach komisji stałych przewodniczący otworzył dyskusję w temacie i zwrócił się do 

radnych o zadawanie pytań. 
Radna J. Perz pytała czy plan obejmowałby również gospodarstwa indywidualne (burmistrz 

odpowiedział, że tak), zaś radny J. Klimek zastanawiał się czy termomodernizacja dotyczyć 
będzie również budynków spoza sfery publicznej (odpowiedziano – tak).  

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak zarządził głosowanie 

nad uchwałą. 
Uchwała Nr 295/XXXIII/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania  

i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 1   (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 13. Informacja burmistrza na temat realizacji zadań oświatowych Miasta Kalety. 

 
Burmistrz przedstawił prezentację multimedialną związaną z realizacją zadań oświatowych  

w Mieście Kalety (stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 14. Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad. 15. Wolne wnioski i informacje. 

 
Radni zgłaszali następujące sprawy: 

 

Radna Blandyna Kąkol zwróciła uwagę na potrzebę skontrolowania nieruchomości pod 

kątem złożenia deklaracji i zaopatrzenia w pojemniki na śmieci. Wyraziła zadowolenie  

z powodu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz ubolewanie w związku  

z obarczaniem gmin coraz większą ilością obowiązków. 

Poseł J. Polaczek odpowiedział, że jako klub parlamentarny wstrzymali się od głosowania nad 

tą ustawą, w związku z wątpliwościami co do jej konstytucyjności i uznał krytykę zapisów  

w ustawie za słuszne. 

 
Radna Mirosława Potempa pytała o organizatora wyjazdu nauczycieli do Vitkowa 

(burmistrz odpowiedział, że szkoła) wyrażając oburzenie faktem, że informacja o wyjeździe 

została podana nauczycielom ze szkoły w Miotku 2 dni przed wyjazdem (prosiła, aby 

następnym razem informację tę podać wcześniej), zwróciła się również do radnych w związku 

z zakupem prezentu na poświęcenie kościoła w Dyrdach – przy tym radna B. Kąkol –  

w imieniu Rady Parafialnej zaprosiła na tę uroczystość (19.10.2013 r. o godz. 12.00). 
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Radna Zuzanna Jelonek zwróciła się z prośbą o podjęcie działań mających na celu 

wykonanie chodnika przy ulicy 3 Maja w stronę Bruśka oraz prosiła o uzupełnienie ubytków 

na kładce na ulicy Rzecznej. 

 
Radna Maria Wiatrek zastanawiała się czy nie można by doświetlić wymagającego tego 

odcinka ulicy  Wojska Polskiego ustawiając 2 lampy solarne, zwróciła się o wykonanie 

nawierzchni i kanalizacji deszczowej ulicy Chopina, dokończenie ulicy Wojska Polskiego 

oraz utwardzenie ulicy Kosmonautów. Radna zastanawiała się czy przyczyną niskiej 

frekwencji podczas konferencji kardiologiczno-edukacyjnej w Miejskim Domu Kultury  

w Kaletach było zbyt małe nagłośnienie tego wydarzenia (radni odpowiedzieli, że informacje 

na ten temat przekazywane były zarówno na stronie kalety.pl, jak i w kościołach,).   

 

Radna Janina Perz podziękowała za wyczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na 

terenie miasta i zwróciła się z prośbą o zwrócenie uwagi na nawierzchnię chodników po 

wykonaniu praz związanych z ciągnięciem światłowodu. Dodatkowo radna prosiła  

o uporządkowanie pobocza ulicy Jaworowej z zalegających gałęzi. 

 
Radny Zygmunt Mirowski ponowił prośbę o ustawienie tablicy ogłoszeniowej, zwrócił się  
o cząstkowe wyrównanie powierzchni boiska i parkingu przy Klubie w Kuczowie oraz zgłosił 

brak tabliczki z nazwą ulicy - Słonecznej. 

 

Radna Irena Nowak poprosiła o wyczyszczenie studzienki kanalizacyjnej na ulicy Reja przy 

skręcie na ulicę Bema oraz o wykonanie kratki ściekowej na ulicy 1 Maja na wysokości 

nieruchomości nr 50. 

 

Radna Maria Wiatrek zwróciła się do ministra J. Polaczka z prośbą, aby przywrócić 
komunikację kolejową w Kaletach do poziomu z lat 80-tych. Pan poseł odpowiedział, że 

samorząd lokalny powinien podejmować uchwały dotyczące stanu połączeń kolejowych  

i kierować je do władz regionalnych, zadeklarował, że spotka się w powyższej sprawie  

z władzami lokalnymi oraz zaproponował, że prześle korespondencję, którą prowadzi w tym 

zakresie- uznał też sprawę kolei za priorytetową. 
 

Ad. 16. Zakończenie sesji. 
 

Program sesji został wyczerpany wobec czego przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 

zakończenie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 

18.00.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 

 


