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Protokół nr XXXIV/VII/2018 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 25 stycznia 2018 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 

 

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

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

stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (nieobecni radni: 

Mirosława Potempa, Alojzy Rupik), 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 zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt – podjęcie uchwały w 

sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 

Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na uchwałę Nr 294/XXXIII/2013 Rady 

Miejskiej w Kaletach z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków wraz z odpowiedzią na skargę (punkt 9) - zmiana została przyjęta bez 

uwag. 

 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

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

4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach za 2017 rok. 

5. Sprawozdanie z działalności burmistrza za 2017 rok.  

6. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kalety-Zachód”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach 

projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach 

jednorodzinnych w mieście Kalety - Leśnym Zakątku Śląska". 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Gliwicach skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na uchwałę Nr 

294/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 17 października 2013 r. w sprawie 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z odpowiedzią na skargę. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zakończenie sesji.  

 

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

Protokół XXXIII sesji zostały przyjęte bez uwag. 

 

Ad 4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach za 2017 

rok. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Rady 

Miejskiej za 2017 rok oraz podziękował za współpracę. Stanowi ono załącznik do protokołu. 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Ad. 5. Sprawozdanie z działalności burmistrza za 2017 rok. 

 

Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedstawił (w formie multimedialnej) sprawozdanie za 

2017 rok. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2017 rok. 

 

Przewodniczący Komisji stałych przekazali na ręce przewodniczącego sprawozdania z 

działalności komisji za 2017 rok.   

 

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

przestrzennego „Kalety-Zachód”. 

 
Poprawiony projekt uchwały, który został przedstawiony do ponownego rozpatrzenia w 

związku z unieważnieniem poprzedniej uchwały przez organu nadzoru, zreferował urbanista 

Stefan Zaleski. 

Komisje stałe wyraziły pozytywną opinię na temat projektu uchwały, a żaden z radnych nie 

zgłosił pytań i uwag. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 260/XXXIV/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kalety-Zachód” została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach 

projektu pn.  "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach 

jednorodzinnych w mieście Kalety - Leśnym Zakątku Śląska". 

 

Projekt uchwały omówił burmistrz.   

Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię o projekcie uchwały, następnie radni 

zadawali pytania: 

Radny Adam Gabryś podziękował burmistrzowi za szybką reakcję, gdyż niedawno zwrócił 

uwagę na problem niskiej emisji w domach, które niekwalifikowały się do zamontowania 

pomp ciepła. 

Radny Ryszard Sendel zauważył, że z udziału wykluczone są Wspólnoty mieszkaniowe 

(burmistrz wyjaśnił, że nabór dotyczy tylko i wyłącznie domów jednorodzinnych, 

poinformował przy tym o rozmowach nt. utworzenia na osiedlu 1 Maja sieci ciepłowniczej. 

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

głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 260/XXXIV/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w 

ramach projektu pn.  „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach 

jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska” została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach 

na uchwałę Nr 294/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 17 października 2013 

r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z 

odpowiedzią na skargę. 

 

Radca prawny Michał Pawełczyk szczegółowo omówił kwestię skargi, informując przy tym, że 

prokuratura w całym kraju zakwestionowała regulaminy dostarczania wody, oraz że od 

czerwca należy przyjąć nowe regulaminy w związku z wejściem w życie ustawy o prawie 

wodnym. Mecenas podkreślił również, że w formie obowiązującej – uchwałę badał organ 
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nadzoru prawnego Wojewody i nie wniósł wówczas żadnych uwag, a zastrzeżenia prokuratury 

zostaną na pewno uwzględnione w nowej uchwale. 

Salę posiedzeń opuścił radny Ryszard Sendel  obecnych 12 radnych. 

 

Wobec braku pytań przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 261/XXXIV/2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na 

uchwałę Nr 294/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 17 października 2013 r. w 

sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z odpowiedzią na 

skargę została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 12 radnych). 

 

Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad. 11. Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Piotr Kuder pytał o możliwość utworzenia ślizgawki dla dzieci na czas ferii na terenie 

przy kościele w Drutarni oraz poruszył kwestię niewykonania chodnika przy ul. 3 Maja 

(sprawa z 2015 roku) prosząc o zrealizowanie inwestycji – burmistrz odpowiedział, że firma 

która miała zrobić projekt chodnika nie wywiązała się z zadania, za co będzie obciążona 

karami, inwestycja miała być prowadzona wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich. 

Na salę obrad wszedł radny Ryszard Sendel – obecnych 13 radnych. 

 

Radny Antoni Jeż prosił o rozwiązanie problemu związanego z parkowaniem wzdłuż ulicy 

Lublinieckiej w związku z zajmowaniem parkingu przy MDK przez pracowników firmy 

Eurolift. 

Radny Kazimierz Złotosz zwrócił się z prośbą o uporządkowanie części drogi Anioła łączącej 

się z ul. Mickiewicza (usunięcie krzaków i drzew). 

 

Następnie przewodniczący udzielił głosu mieszkańcowi miasta, który prosił o poprawę 

bezpieczeństwa na zakręcie obok Biedronki. W swej wypowiedzi poruszył również problem 

niskiej emisji i prosił o podjęcie działań na poziomie edukacji i uświadamiania społeczności 

miasta. Burmistrz oraz przewodniczący podziękowali za cenne sugestie, stwierdzili przy tym, 

że jeśli nie pójdą pieniądze i rozwiązania z „góry” samorządom ciężko będzie skutecznie 

walczyć z tym problemem.  

Mieszkaniec prosił również o ustawienie ławek w lasku obok osiedla 1 Maja, przy czym 

burmistrz zauważył, że ławki były jednak na wnioski mieszkańców zostały zdemontowane, 

radna Irena Nowak oraz przewodniczący Eugeniusz Ptak wspomnieli o zagospodarowaniu tego 

terenu w programie rewitalizacji dla Miasta Kalety.  

 

Burmistrz zaprosił na promocję tomiku poezji Pani Marii Rogocz, Galę Przedsiębiorczości oraz 

wspomniał o odznaczeniu Strażak Roku, które w Miasteczku Śl. odbierał będzie radny 

Kazimierz Złotosz. 

 

Ad 12. Zakończenie sesji.  

 

W związku z wyczerpaniem programu obrad przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXXIV 

sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 14.40. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 


