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Protokół nr XXXV/2013 

  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 grudnia 2013 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 

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

Rady Miejskiej E. Ptak. Na wstępie powitał radnych, mieszkańców, burmistrza, zastępcę 
burmistrza, skarbnika, mecenasa oraz przedstawicieli lokalnych mediów.  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 – listy obecności radnych oraz gości stanowią załącznik  

do niniejszego protokołu. 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący E. Ptak zaproponował wniesienie następujących zmian  do porządku obrad: 

- zdjęcie punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 

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

- wprowadzenie punktu: podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek 

podatku od środków transportowych (jako punkt 15), za zmianą opowiedzieli się wszyscy 

radni (za:15). 

 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXXIV 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. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej. 

7. Odczytanie opinii i wniosków stałych komisji Rady Miejskiej. 

8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

9. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta Kalety w sprawie opinii i wniosków 

stałych komisji Rady Miejskiej. 

10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kalety na 2014 rok. 

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 302/XXXIV/2013. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku  

od środków transportowych. 

16. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli  

nt. budowy kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni od przetargu do odbioru 

końcowego. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wolne wnioski i informacje. 

19. Zakończenie sesji.  
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Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej  

w Kaletach. 

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

XXXIV sesji. Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  

 
Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (stanowi  ono 

załącznik do niniejszego protokołu). 

Radny K. Złotosz dodał, że 11 grudnia 2013 roku burmistrz uczestniczył w opłatku 

organizowanym przez Powiatowy Związek Straży Pożarnej, zaś radna Z. Jelonek, że w dniu 

26 grudnia 2013 roku wraz z przewodniczącym i radną uczestniczył w opłatku Unii Kalety. 

 

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).  

 

Ad. 6. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej. 

Ad. 7. Odczytanie opinii i wniosków stałych komisji Rady Miejskiej. 

Ad. 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Ad. 9. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta Kalety w sprawie opinii  

i wniosków stałych komisji Rady Miejskiej. 

Ad. 10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-

2025. 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kalety na 2014 rok. 

 
Głos zabrała skarbnik R. Sosnica, która poinformowała o przebiegu procedury odnoszącej się 
do przyjmowania budżetu, wypowiedziała się również nt. wprowadzonych nowych zadań do 

budżetu związanych z eksploatacją wody. 

Następnie przewodniczący komisji stałych poinformowali o wnioskach, które komisje złożyły 

do projektu budżetu Miasta Kalety na 2014 rok (stanowią one załącznik do niniejszego 

protokołu). Skarbnik poinformowała, że odpowiedzi na wnioski odczytywane były na 

posiedzeniach komisji. Przy tym radna B. Kąkol uznała, że komisja nie otrzymała odpowiedzi 

nt. budowy boiska przy szkole w Miotku. Burmistrz odpowiedział, że złożono wniosek na 

Radosną Szkołę gdzie wkład własny wyniósłby 63 tys. zł, które w razie odrzucenia wniosku 

przeznaczone zostałyby na budowę boiska w Miotku, wspomniał również o planie złożenia 

wniosku na remont boiska w Kuczowie.  

Następnie przewodniczący E. Ptak odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej nt. projektu budżetu (załącznik do protokołu). 

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący zarządził kolejno głosowanie nad 

uchwałami. 

 
Uchwała Nr 303/XXXV/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-

2023 została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
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Uchwała Nr 304/XXXV/2013 w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2014 rok została przyjęta 

jednogłośnie. 

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

Skarbnik R. Sosnica wraz z burmistrzem K. Kandzią podziękowali radnym za jednomyślne 

głosowanie nad budżetem. 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok. 

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

W związku z faktem, iż II wersja znacząco różniła się od wersji I wiceprzewodniczący 

zaproponował, aby radni zadawali pytania. 

Radny G. Krupa pytał ile w ciągu roku środków przeznaczonych zostało na wynagrodzenia 

nauczycieli, skarbnik zobowiązała się, że informację przygotuje na następną sesję. Radna  

B. Kąkol zastanawiała nad kwotą 5 tys. zł potrzebnych na diety radnych, skarbnik przyznała, 

że niedobór środków wynikł ze wzrostu najniższego wynagrodzenia (wg którego oblicza się 
diety) oraz ilości posiedzeń komisji i sesji. Radna J. Perz pytała czy wydatki w dziale 

gospodarka komunalna i ochrona środowiska podyktowane są  „ustawą śmieciową”, skarbnik 

odpowiedziała, że kwota ta została określona szacunkowo, dlatego wymaga zmiany. Radna  

B. Kąkol pytała czy film związany z promocją miasta jest już dostępny – odpowiedziano,  

że tak. 

Wobec braku dalszych pytań i uwag wiceprzewodniczący Rady Miejskiej R. Sendel zarządził 

głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 305/XXXV/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. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 302/XXXIV/2013. 

 
Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza D. Szewczyk. 

Następnie opinię wyrazili przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej. Komisje Budżetu  

i Finansów oraz Komisja Gospodarcza… ze względu na wątpliwości jakie wzbudził projekt 

głosowanie odłożyły na sesję, Komisje Rewizyjna oraz Komisja Oświaty… wyraziły opinię 
pozytywną. Przy tym radna B. Kąkol zaproponowała, aby wycofać z Dziennika Urzędowego 

Województwa Śląskiego opublikowaną uchwałę, mecenas odpowiedział, że jest to 

niemożliwe, stąd konieczność uchylenia uchwały – co zostało uzgodnione z kolegiatem  

z Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz pracownikiem Dziennika Urzędowego. Radna 

pytała, która uchwała ma być uchylona ta, którą Rada podjęła z 4 punktami w § 2 czy tę 
opublikowaną z 2 punktami, mecenas odpowiedział, że tę która funkcjonuje w obiegu 

prawnym. Burmistrz przeprosił radnych za to, że muszą unieważnić uchwałę i dodał, że mylą 
się tylko Ci, którzy nic nie robią.  
Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodniczący Rady Miejskiej R. Sendel zarządził 

głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 306/XXXV/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr 302/XXXIV/2013 została 

przyjęta większością głosów. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od 

środków transportowych. 

 
Projekt uchwały omówiła skarbnik R. Sosnica. 
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Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodniczący Rady Miejskiej R. Sendel zarządził 

głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 307/XXXV/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku  

od środków transportowych została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 16. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli 

nt. budowy kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni od przetargu do odbioru 

końcowego. 

 
Głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Klimek, który przedstawił zebranym 

wyniki kontroli nt. budowy kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni od przetargu  

do odbioru końcowego (protokół kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 17. Interpelacje i zapytania radnych. 

 
Radni zgłaszali następujące sprawy: 

 
Radna Maria Wiatrek pytała o plan odbioru odpadów komunalnych na miesiąc styczeń  

i ponownie podziękowała za poprawienie odpływu studzienki przy ulicy Drozdka. 

 
Radny Edward Drabik zwrócił się o przestawienie lampy oświetlającej pomnik 

Bojowników o Wolność i Demokrację, gdyż takie jej ustawienie oślepia kierowców.   

 
Radna Irena Nowak dziękowała za wykonanie kratki ściekowej na ulicy 1 Maja na 

wysokości nieruchomości nr 50. 

 
Radna Mirosława Potempa ponownie prosiła o wymianę tablicy ogłoszeniowej przy sklepie  

w Zielonej, zwróciła się także o wyremontowanie Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Radna 

interesowała się również sprawą związaną z inkasowaniem opłat za dostarczanie wody 

(burmistrz odpowiedział, że Urząd Miejski zatrudni pracowników z PRIMU, a inkasowanie 

będzie odbywać się wg starych zasad). Radna pytała również na jakim etapie są rozmowy w 

sprawie przejęcia pałacu w Zielonej (burmistrz odpowiedział, że firmie Elgra przedstawiono 

ofertę zamiany na działkę przy ulicy Tarnogórskiej) – radna stwierdziła, że przed ostatecznym 

podjęciem decyzji radni powinni mieć możliwość zobaczyć pałac. 

 
Radna Blandyna Kąkol zastanawiała się, czy nie wystąpić do konserwatora zabytków  

i zbadać zalecenia jakie miał poprzedni właściciel czyli Skarb Państwa w Nadleśnictwie 

Koszęcin oraz zebrać dokumentację będącą w posiadaniu prezesa A. Gawkowskiego. Radna 

pytała również ilu pracowników PRIM-u przejmie Urząd Miejski (burmistrz odpowiedział, że 

6 – 3 pracowników gospodarczych, księgową i 2 inkasentów) oraz o kwestię sprzętu, na 

którym pracowali (burmistrz odpowiedział, że będzie on dzierżawiony). 

 
Radna Janina Perz podziękowała członkom Komisji Budżetowej, radnym, skarbnik, 

burmistrzowi i zastępcy za współpracę. Przekazała prośbę mieszkańców dotyczącą 
usprawnienia pracy obsługi bankowej przy wpłatach za podatki i opłatach za śmieci. 

 
Radny Robert Gryc zwrócił uwagę na nierówności nawierzchni ulicy K. Miarki powstałe po 

robotach kanalizacyjnych, prosił również o wyrównanie dziury powstałej na ścieżce 

rowerowej do Kuczowa. 
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Radny Jan Klimek ponownie prosił o przesunięcie przejścia dla pieszych w okolicy 

skrzyżowania ul. Mickiewicza i Sienkiewicza zauważając, że od dawna nie odnowiono ani 

jednego przejścia dla pieszych, a także o interweniowanie w Zarządzie Dróg Powiatowych  

w związku z fatalnym stanem drogi na Lubocz oraz wyrównanie nawierzchni ulicy Witosa. 

 
Radny Zygmunt Mirowski zgłosił brak rozkładu jazdy autobusów PKS na przystanku  

w Kuczowie oraz brak oświetlenia parkingu przy dworcu kolejowym. Radny zaprosił  

na zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu LKS Małapanew Kuczów w dniu 12.01.2014 r. 

o godz. 14.00. 

 
Przewodniczący Eugeniusz Ptak – podziękował za ujęcie w budżecie zakończenia remontu 

ulicy Leśnej oraz przedstawił prośbę mieszkańców Osiedla Królów o ustawienie 

dodatkowego przystanku komunikacyjnego. 

 

Burmistrz oraz przewodniczący podziękowali wszystkim za współpracę i złożyli życzenia  

z okazji Nowego Roku. 

 

Ad. 18. Wolne wnioski i informacje. 

 
Wiceprzewodniczący R. Sendel przekazał głos przewodniczącemu E. Ptakowi, który 

poinformował radych o pismach. 

Na koniec wiceprzewodniczący R. Sendel przypomniał o odpisaniu stanów liczników  

na wodę i życzył wszystkim szczęśliwego Nowego Roku. 

 

Ad. 19. Zakończenie sesji. 
 

Program sesji został wyczerpany wobec czego wiceprzewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 

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

16.45.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 

 

 

 

Ryszard Sendel 

 


