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Protokół nr XXXIX/2014 

  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 22 maja 2014 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 

Obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach, o godz. 14.00, otworzył przewodniczący 

Rady Miejskiej E. Ptak. Na wstępie powitał gości, radnych, burmistrza, zastępcę burmistrza, 

skarbnika oraz mecenasa. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecna 

radna B. Kąkol), 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. 

 

Przewodniczący zaproponował, aby w tym miejscu wręczyć nagrody  laureatom Konkursu 

Wiedzy o Mieście Kalety oraz liderom przedsiębiorczości. 

 

Ad. 3. Wręczenie nagród laureatom III Konkursu Wiedzy o Mieście Kalety. 

Ad. 4. Wręczenie nagród laureatom konkursu Lider Przedsiębiorczości Gminy Kalety  

za 2013 rok. 

 
Burmistrz pogratulował, a następnie wraz z przewodniczącym E. Ptakiem wręczył nagrody 

dla laureatów III Konkursu Wiedzy o Mieście Kalety w kategorii szkół podstawowych: Eryka 

Wręczyckiego (PSP Nr 1) za I miejsce, Pawła Lebek (PSP Nr 1)  za II oraz Sandry Dudek 

(PSP Nr 1)  za III, w kategorii szkół gimnazjalnych: Julii Kot (ZSiP w Miotku) za I miejsce, 

Wiktoria Król (ZSiP w Miotku) za II miejsce oraz Mikołajowi Dziuk (Gimnazjum  

w Kaletach) za III miejsce. 

 

Następnie wręczono statuetki dla zwycięzców plebiscytu na Lidera Przedsiębiorczości:  

w kategorii handel – dla Pana Jacka Olek (sklep spożywczy DELIKATESY), w kategorii 

gastronomia - dla Pana Faustyna Surowiec (pizzeria CATTANI), w kategorii usługi-

produkcja dla Pana Marka Jelonek (EKO-TECH). Upominki otrzymały również osoby 

wylosowane spośród biorących udział w głosowaniu. 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

Radna I. Nowak zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt: dyskusja nad 

sprawozdaniem z budżetu za 2013 rok – skarbnik omówiła szczegółowo procedurę związaną 
z przyjmowaniem budżetu, w skutek czego radna I, Nowak wycofała wniosek. 

Przewodniczący E. Ptak zaproponował następujące zmiany do porządku obrad: 

- przesunięcie punktu 8. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Miasta 

Kalety z organizacjami pozarządowymi, w miejsce punktu 5. 

- wykreślenie punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2014-2023, za wprowadzeniem zmiany opowiedzieli się wszyscy radni 

(za: 14).  

 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Wręczenie nagród laureatom III Konkursu Wiedzy o Mieście Kalety. 
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4. Wręczenie nagród laureatom konkursu Lider Przedsiębiorczości Gminy Kalety  

za 2013 rok. 

5. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Miasta Kalety  

z organizacjami pozarządowymi. 

6. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej  

w Kaletach. 

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

międzysesyjnym. 

8. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  

9. Informacja z zakresu gospodarki odpadami w mieście. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2014 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2013 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za 2013 rok. 

13. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli 

odśnieżania w sezonie zimowym 2013/2014. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie sesji.  

 

Ad. 5. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Miasta Kalety  

z organizacjami pozarządowymi. 

 
Inspektor J. Lubos przedstawił zebranym sprawozdanie za 2013 rok z realizacji rocznego 

Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi (stanowi ono załącznik 

do niniejszego protokołu). Pytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 6. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej  

w Kaletach. 

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

XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono, wobec czego protokół został 

przyjęty.  

 

Ad. 7. 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).  

 

Ad. 8. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 
Burmistrz Miasta K. Kandzia przedstawił radnym  sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym (stanowi  ono załącznik do niniejszego protokołu), w trakcie sprawozdania 

burmistrz złożył podziękowania za pracę strażaków i wręczył kwiaty naczelnikowi OSP  

w Kaletach – radnemu K. Złotoszowi. 

Następnie radni zadawali pytania. 

Radny G. Krupa dopowiedział o uhonorowaniu nagrodą „Samorządowiec roku 2012/2013” – 

burmistrza K. Kandzi, Radna M. Wiatrek pytała o nieruchomość, z której zrezygnowano z 
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prawa pierwokupu (działki przy stacji benzynowej), o sprzedane mieszkanie komunalne 

(burmistrz odpowiedział, że było to zasiedlone mieszkanie z osiedla 1 Maja) oraz ile gmin 

starało się o dotację na budowę bieżni, radna M. Potempa pytała o oficjalną datę przyjęcia 

Kalet do Cittaslow – burmistrz odpowiedział, że odbędzie się to 20 czerwca br. w Holandii. 

Radna J. Perz pytała, czy rozmowy z firmą Strach - odbiorcą odpadów komunalnych, 

dotyczyły obniżenia stawek za wywóz śmieci. 

 

Ad. 9. Informacja z zakresu gospodarki odpadami w mieście. 

 
Podinspektor Urzędu Miejskiego M. Gambuś przedstawiła multimedialną prezentacją nt 

gospodarki odpadami  w mieście (załącznik do protokołu). Następnie radni mieli możliwość 
zadawania pytań.  
Radny J. Klimek poruszył kwestię dysponowania workami na odpady, radny G. Krupa 

zgłosił, że odpady biodegradowalne firma wywożąca ładuje do śmieciarki razem z odpadami 

zmieszanymi (to samo potwierdził przewodniczący E. Ptak), radna J. Perz pytała czy latem 

można by zwiększyć częstotliwość odbioru odpadów „bio”, podinspektor M. Gambuś 
odpowiedziała, że mieszkańcy będą mogli wywozić te odpady na PSZOK (radna M. Potempa 

poprosiła, aby informacja taka była ogólnodostępna dla mieszkańców na stronie kalety.pl oraz 

w Biuletynie). Poruszono również kwestię samofinansowania kosztów gospodarki odpadami. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2014 rok. 

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

Następnie opinię nt projektu wyraziły komisje stałe Rady Miejskiej: Komisja Budżetu  

i Finansów głosowała nad II wersją projektu z wynikiem 4 głosy za, 1 wstrzymujący. 

Pozostałe komisje głosowanie pozostawiły indywidualnie na sesję. 
Następnie radni zadawali pytania. 

Radna M. Wiatrek stwierdziła, że akceptuje proponowane zmiany z wyłączeniem inwestycji 

budowy bieżni na stadionie Unii Kalety, gdzie zakładany wkład przy staraniu się  
o dofinansowanie wynosi 270 tys., radna wyraziła obawę, co do możliwego wzrostu kosztów 

inwestycji po przetargu oraz zastanawiała się nad przydatnością bieżni. Dodatkowo 

stwierdziła, że unijne pieniądze mogłyby być przeznaczane na budowę dróg, dożywianie  

i poprawę zdrowia oraz pytała o materiał z jakiego wykonana będzie nawierzchnia boiska 

wielofunkcyjnego. Przewodniczący E. Ptak odparł, że perspektywa na lata 2014-2020 nie 

przewiduje pieniędzy dla samorządów na remonty i budowę dróg. Radna I. Nowak jako 

przewodnicząca Komisji Oświaty i Sportu… prosiła, aby przegłosować zmianę, uznała, że 

bieżnia byłaby zwieńczeniem inwestycji wykonanej na stadionie Unii Kalety, zaś radny  

E. Drabik dodał, że bieżnia będzie służyła całemu społeczeństwu. Burmistrz stwierdził, że 

prowadzi politykę w celu pomnażania pieniędzy, pozyskanych z Unii Europejskiej, środków 

wojewódzkich czy powiatowych, wspomniał przy tym o termomodernizacji szkół  

i przedszkola, budowie chodników i placu zabaw. Radni K. Złotosz, R. Gryc oraz J. Klimek 

uznali potrzebę remontu bieżni, która będzie służyła zarówno szkołom jak również 
mieszkańcom i poparli staranie się o środki na ten cel, przy tym radny J. Klimek pytał  

o nawierzchnię bieżni (burmistrz odpowiedział, że wykonana będzie z tartanu). Radna  

M. Potempa ze względu na wysoki koszt inwestycji wyraziła nadzieję, że cena zmniejszy się 
po przetargu. Następnie wywiązała się dyskusja w temacie pozyskiwania środków z funduszy 

unijnych w obecnej i poprzednich kadencjach. 

Po zakończeniu dyskusji radna M. Wiatrek zgłosiła wniosek formalny, aby wyłączyć  
z projektu uchwały pozycję dotyczącą remontu bieżni na Unii Kalety, co następnie zostało 

poddane głosowaniu. 
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Wynik głosowania: za – 1, przeciw – 13, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 
Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 330/XXXIX/2014 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2014 rok została 

przyjęta większością głosów. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2013 rok. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej  

o wyrażenie opinii nt. sprawozdania finansowego MDK.  

Wyrażona opinia była pozytywna, przy tym przewodniczący zauważyli poprawę 
gospodarności MDK i podziękowali dyrektorowi M. Lisieckiemu za owocną pracę  
i kreatywność. Pan dyrektor wspomniał o problemach z jakimi boryka się MDK (ograniczony 

budżet, wysokie koszty ogrzewania, konieczność wymiany instalacji c.o.) oraz  

o możliwościach dalszego rozwoju. 

Następnie przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 331/XXXIX/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2013 rok została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za 2013 rok. 

 
Przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej wyrazili zadowolenie z działalności MBP 

oraz wyrazili słowa uznania za pozyskiwanie środków i wkład pracy dla dyrektora  

M. Walczaka. Dodatkowe słowa uznania dla działań dyrektora wyraziła radna M. Wiatrek. 

Następnie głos zabrał Pan M. Walczak, który mówił o pozyskiwaniu środków zewnętrznych 

na działalność biblioteki, funduszach i możliwościach działań tej instytucji, przy tym skarbnik 

poprosiła, aby dyrektor zwracał się do miasta o dodatkowe środki w sytuacji możliwości 

ubiegania się o pieniądze zewnętrzne. 

Wobec braku dalszych głosów przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 332/XXXIX/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za 2013 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 13. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli 

odśnieżania w sezonie zimowym 2013/2014. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Klimek przedstawił zebranym wyniki kontroli 

odśnieżania w sezonie zimowym 2013/2014 (protokół kontroli stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu). Pytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 14. Interpelacje i zapytania radnych. 

 
Radna Maria Wiatrek złożyła interpelację w sprawie remontu ulicy Chopina, Kosmonautów 

oraz końcowego odcinka Wojska Polskiego oraz zadała następujące pytania: 
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- czy było sensowne zlikwidowanie betonowego słupa ogłoszeń w centrum Kalet, ponieważ 
teraz ogłoszenia wieszane są na drzewach i na słupach energatycznych?  

- z jakiego materiału wykonana będzie nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego na stadionie 

Unii Kalety? (burmistrz odpowiedział - tartan), 

- ile miasto zaoszczędziło na sposobie dożywiania dzieci i młodzieży w ciągu 3 ostatnich lat, 

czyli od chwili podjęcia uchwały na mocy której dostawcą posiłków do szkół i jednego 

przedszkola są firmy cateringowe? 

- jakie koszty finansowe pociągnęły za sobą zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim 

związane z utworzeniem nowych stanowisk: stanowiska zastępcy burmistrza oraz inspektora 

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi? 

- jaki jest całkowity koszt budowy i rekultywacji parku w Jędrysku? (skarbnik odpowiedziała, 

że odpowiedź na to pytanie zawarta jest w sprawozdaniu z budżetu za 2013 rok, wobec czego 

radna wycofała pytanie). 

- kto dokonał odbioru budowlanego i dopuścił go do eksploatacji park w Jędrysku, radna 

zauważyła, że granitowe krawężniki stanowiące wykończenie ścieżek zagrażają 
bezpieczeństwu użytkowników? (burmistrz odpowiedział, że park w Jędrysku istnieje od 

dawna, plac zabaw ma homologację, nawierzchnia jest szrutowa i te prace nie wymagają 
pozwoleń, burmistrz dodał, że radna może wystąpić o Wydziału Architektury Starostwa 

Powiatowego w Tarnowskich Górach, aby tę sprawę wyjaśnić.   
- jakie koszty jakie poniosło miasto w związku z uprzednim zwolnieniem i przywróceniem na 

stanowisko – byłego wiceburmistrza i sekretarza, koszty sądowe, odszkodowania czy były 

wypłacane? (mecenas doprecyzował, informując że sekretarz nie został zwolniony tylko 

otrzymał propozycję zmiany stanowiska pracy) Radna poprosiła wobec tego o wykazanie 

kosztów z tym związanych. 

Ponadto radna wyraziła słowa uznania i podziękowania dla rodziców, nauczycieli i dyrekcji  

Zespołu Szkół i Przedszkola w Miotku  oraz sportowców i zarządu Unii Kalety za 

zaangażowanie w pracach remontowych tych jednostek. 

Burmistrz odniósł się do sprawy związanej z budową ulicy Chopina kierując do radnej 

pytanie, dlaczego droga, o którą tak zabiega nie została wyremontowana za czasów kiedy była 

przewodniczącą Rady Miejskiej w poprzedniej kadencji, wykonana zaś została ulica Wojska 

Polskiego. Radna odpowiedziała, że nigdy nie wnioskowała o remont ulicy Wojska Polskiego 

(wnioskowała o inne ulice i organizowała w tej sprawie spotkania z mieszkańcami), a o tej 

inwestycji decydowało poza nią 14 radnych, dodała również, że miała szczęście, że mieszkała 

przy tej ulicy gdyż jak wiadomo każdy burmistrz robił sobie drogę. 
Przewodniczący E. Ptak odnosząc się do tematu organizacji Dni Otwartych Funduszy 

Europejskich wyraził żal, w związku z brakiem oficjalnego zaproszenia radnych ze strony 

dyrektorów jednostek organizacyjnych. 

 

Ad. 15. Wolne wnioski i informacje. 
 

Radny Jan Klimek zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo dla pieszych jakie stwarza przejście 

pod mostem kolejowym w Jędrysku, ponownie poruszył kwestię usytuowania znaków 

informujących o terenie zabudowanym przy wyjeździe z Kalet i wjeździe do Kuczowa, 

zwrócił również uwagę na niekonsekwencję związaną z powyższym na terenie miasta. 

 

Radna Zuzanna Jelonek stwierdziła, że podobna sytuacja ma miejsce w Drutarni,  

dodatkowo prosiła o rozważenie utworzenia siłowni zewnętrznej na placu zabaw w tej 

dzielnicy oraz zamontowania tam huśtawek z oparciami. Radna prosiła również o ustawienie 

ławeczki na ścieżce rowerowo-pieszej do Drutarni. 
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Radny Zygmunt Mirowski w imieniu mieszkańców pytał kiedy zatrzymany będzie ruch 

tirów na ulicy Paderewskiego, prosił również o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych  

o remont cząstkowy tej drogi. Radny prosił ponownie o ustawienie wiat przystankowych  

w Kuczowie (na żądanie) oraz tablicy informacyjnej oraz zaprosił na 29 maja na majowe. 

 

Radna Mirosława Potempa podziękowała za oświetlenie na ulicy Stawowej oraz pytała  

o planowany termin wykonania projektu kanalizacji w Kuczowie.   

 

Radny Edward Drabik pytał o remont ulicy Fabrycznej, w związku z nierówną 
nawierzchnią tej drogi po wykonaniu kanalizacji (burmistrz odpowiedział, że remont 

wykonany będzie w ramach gwarancji). 

 

Radna Janina Perz podziękowała za remonty dróg w Jędrysku, prosiła również o utworzenie 

w tej dzielnicy boiska do piłki plażowej oraz wyraziła żal, że tak mało osób uczestniczyło  

w czynie społecznym w Zielonej. 

Radna M. Wiatrek odnosząc się do słów radnej J. Perz - powiadomiła o pracach społecznych, 

które prowadzi w zakresie promocji zdrowia w szkołach (pogadanki i wykłady dla dzieci  

i młodzieży), sprzątanie miasta uznała za niemoralne podkreślając, że powinno się w ten 

sposób wychowywać dzieci i młodzież, aby sprzątanie (po kimś) nie było potrzebne. 

 

Wiceprzewodniczący Ryszard Sendel w związku z remontem ulicy Słowackiego prosił  

o przedłużenie wykładanego płytami odcinka – do skrzyżowania z ulicą Gajową oraz pytał  

o termomodernizację budynku Miejskiego Domu Kultury (burmistrz odpowiedział, że w 2015 

roku).  

 

Następnie radna M. Potempa oraz burmistrz zaprosili na obchody Święta w Zielonej,  

a przewodniczący odczytał spis pism, które wpłynęły do biura Rady oraz zapoznał radnych  

z pismami, które nie były przedłożone na komisjach stałych. 

 

Ad. 16. Zakończenie sesji. 
 

Program sesji został wyczerpany wobec czego przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 

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

16.50.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 

 

 

 


