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Protokół nr XXXVIII/2014 

  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 

Obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach, o godz. 12.00, otworzył przewodniczący 

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

skarbnika, mecenasa oraz laureatów Konkursu Wiedzy o Języku Polskim wraz  

z nauczycielami,.   

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

usprawiedliwiony radny R. Gryc), 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 III 

Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim – Zuzannie Jegerczyk z Gimnazjum  

w Pasarach za zajęcie I miejsca oraz Annie Sobala z Gimnazjum w Pasarach za II miejsce. 

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 Miastu Radzionków na 

realizację zadania pn.: „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji 

Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.” 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-

2023. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013. 

7. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o zamianę nieruchomości na działki z zasobów 

gminy Kalety.  

8. Zakończenie sesji.  

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzionków 

na realizację zadania pn.: „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji 

Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.” 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz K. Kandzia, a następnie przewodniczący Rady Miejskiej 

E. Ptak otwarł dyskusję w jego temacie.  

Radna B. Kąkol stwierdziła, że cieszy ją taki projekt uchwały i zauważyła jak ważna jest 

pamięć o przeżyciach naszych przodków.  

Przewodniczący uznał podjęcie uchwały jako cegiełkę dołożoną do pomysłu o utworzeniu 

Centrum, a następnie zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 327/XXXVIII/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu 

Radzionków na realizację zadania pn.: „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji 

Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.” została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
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Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2014 rok. 

 
Projekt uchwały szczegółowo omówiła skarbnik R. Sosnica, a następnie przewodniczący 

Rady Miejskiej E. Ptak otwarł dyskusję w jego temacie.  

Radna M. Potempa pytała o powód zwiększenia o 3 tys. dotacji na dofinansowanie zadań dla 

organizacji pożytku publicznego, burmistrz stwierdził, że wiąże się to głównie z potrzebą 
wspierania sportu w mieście. 

Radna B. Kąkol prosiła o wyjaśnienie, których działek dotyczy wykonanie projektu na 

rozbudowę sieci wodociągowej (burmistrz odpowiedział, że chodzi o działki na ulicy Żwirki  

i Wigury oraz 1 Maja – dalszych wyjaśnień udzielił kierownik Wodociągów Miejskich  

M. Szewczyk szczegółowo omawiając potrzebę modernizacji wodociągu), następnie radna  

B. Kąkol pytała o kwestię związaną z roznoszeniem przez pracowników UM (inkasujących 

opłaty za wodę) – faktur wystawionych przez firmę Prim (skarbnik wyjaśniła, że było to 

dodatkowe zadnie zlecone przez Prim, dodając, że inkasenci mają nienormowany czas pracy).  

Radny J. Klimek pytał o sprawę kompensowania zaległości firmy Prim. 

Radna B. Kąkol pytała o dzieci objęte programem „Umiem pływać” (odpowiedziano,  

że chodzi o dzieci klas III szkół podstawowych, a program rozpoczyna się od września). 

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 328/XXXVIII/2014 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2014 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

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

2014-2023. 

 
Skarbnik oświadczyła, iż zmiany WPF wiążą się ze zmianami budżetu oraz umorzeniem  

w bieżącym roku pożyczki.  

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

Uchwała Nr 329/XXXVIII/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2014-2023 została przyjęta większością głosów. 

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

 

Ad. 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013. 

 
Statystykę potrzeb MOPS-u oraz realizowane zadania omówiła kierownik Pani Renata 

Czudaj.  

Następnie radni mieli możliwość zadawania pytań oraz zgłaszania uwag. 

Radna I. Nowak podziękowała za piękną i rzetelną pracę i wyraziła uznanie dla szerokich 

działań ośrodka pomimo ograniczonych środków. 

Radna B. Kąkol zwróciła uwagę na wskazywanie jako powód bezrobocia– likwidację KZCP, 

stwierdzając, że nie powinno się do tego wracać. Kierownik MOPS-u odpowiedziała, że 

pomimo upływu tylu lat wciąż pod opieką ośrodka, są byli pracownicy KZCP. Wywiązała się 
przy tym dyskusja nt. aktywizacji zawodowej bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy.  

 

Ad. 7. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o zamianę nieruchomości na działki  

z zasobów gminy Kalety.  

 
Przewodniczący otwarł dyskusję nad wnioskiem o zamianę nieruchomości przy ul. Wąskiej 

na działki gminne. 

W opinii Komisji Oświaty… gmina nie posiada odpowiednich do zamiany działek.  
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Radna B. Kąkol stwierdziła, że należałoby podjąć jakieś decyzje by rozwiązać sprawę 
sugerując jako możliwości: powrót do specustawy lub przywrócenie szczegółowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, radna zaproponowała również likwidację ulicy Wąskiej i 

umożliwienie dojazdu do posesji od ulicy Miodowej i Tulipanowej. Wywiązała się dyskusja 

dotycząca konfliktu pomiędzy mieszkańcami ulicy Wąskiej, trudności w rozwiązaniu sprawy 

oraz treści zawartej w przedmiotowym wniosku. Dodatkowo uznano, że miasto nie posiada 

odpowiednich do zamiany działek. 

Wobec powyższego  przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie pytając: kto  

z radnych jest za możliwością zamiany. 

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

 

Przewodniczący E. Ptak zapytał, czy wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe 

(odpowiedziano tak), zaś burmistrz zaprosił do udziału w obchodach święta 3 Maja, na Dni 

otwarte Funduszy Europejskich oraz festyn w parku w Jędrysku. 

Ustalono daty następnych sesji Rady Miejskiej na 29 maja oraz 26 czerwca br. 

Radna I. Nowak skierowała pytanie do zastępcy burmistrza D. Szewczyka dotyczące kwestii 

uregulowań związanych z dowozem uczniów na konkursy (D. Szewczyk odpowiedział, że 

jest to kompetencją dyrektorów szkół), wobec czego radna prosiła, aby zwrócić uwagę 
dyrektorom, by nauczyciele przewożący uczniów posiadali w takich przypadkach delegacje. 

Do wypowiedzi odniosła się radna B. Kąkol zastanawiając się, czy pracodawca może 

wystawiać delegacje pracownikom również na terenie miejsca pracy. Mecenas odpowiedział, 

że drukiem delegacji można się posłużyć w celu udokumentowania wyjazdu, dodał, że 

przewozy młodzieży szkolnej mogą wykonywać tylko przewoźnicy, którzy posiadają 
odpowiednie koncesje. 

 

Ad. 8. Zakończenie sesji. 
 

Program sesji został wyczerpany wobec czego przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 

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

13.30.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 

 

 

 


