
 1

Protokół I/VII/2014 

I inauguracyjnej sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach z 27 listopada 2014 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad 1.  Otwarcie Sesji Rady przez radnego seniora. 
 

Radny Senior Kazimierz Złotosz o godzinie 10.00 otworzył I inauguracyjną sesję VII kadencji 

Rady Miejskiej w Kaletach. 

Powitał radnych, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach P. Kotarskiego, 

burmistrza K. Kandzię, zastępcę burmistrza D. Szewczyka, radcę prawnego M. Pawełczyka, 

skarbnika Renatę Sośnica oraz  mieszkańców miasta. 

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 załączniki 

do niniejszego protokołu. 

Następnie radny senior odczytał postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach (w 

załączeniu) i przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 
 

Radny Senior Kazimierz Złotosz zwrócił się do p. P. Kotarskiego, przewodniczącego Miejskiej 

Komisji Wyborczej w Kaletach z prośbą o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady 

Miejskiej w Kaletach. 

P. Kotarski złożył gratulacje radnym, odczytał treść zaświadczenia, a następnie w kolejności 

alfabetycznej przystąpił do wręczania zaświadczeń o wyborze.   

Przewodniczący Komisji Miejskiej złożył również podziękowania za pracę członkom Komisji 

Miejskiej oraz pracownikom Urzędu Miejskiego (p. A. Kwoce, M. Parysowi oraz M. 

Marmajewskiemu). 

 

Ad. 3. Ślubowanie radnych. 

Radny Senior poinformował, iż w tym punkcie będzie kolejno odczytywał z imienia i nazwiska 

radnych. Każdego wyczytanego prosił o potwierdzenie złożenia ślubowania słowem „ślubuję”, 

można dodać formułę „tak mi dopomóż Bóg”. 

Następnie odczytał rotę ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na uwadze dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”. 
Następnie każdy z wyczytanych radnych zgodnie z listą obecności złożył ślubowanie słowami 

„ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Ad. 4. Wybór Przewodniczącego Rady.  
 

Prowadzący obrady prosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Kaletach. 

Zgłoszone kandydatury: 

Radny Ryszard Sendel zgłosił kandydaturę Eugeniusza Ptaka – wyraził zgodę na 

kandydowanie, 

Radny Senior zwrócił się z pytanie do radnych, czy są jeszcze jakieś kandydatury na 

Przewodniczącego Rady Miejskiej. Nie zgłoszono więcej kandydatur. 

Wobec powyższego poddano głosowaniu zamknięcie listy kandydatów.  

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

Lista kandydatów została zamknięta, głos udzielony został radnemu Eugeniuszowi Ptakowi, 

który przedstawił swoją osobę jako kandydata do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady. 
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Następnie przystąpiono do wyboru Komisji skrutacyjnej. 

Radny senior zaproponował powołać do Komisji Skrutacyjnej 3 radnych. Przypomniał, iż nie 

może być to osoba kandydująca na Przewodniczącego Rady i prosił o zgłaszanie kandydatur. 

Zgłoszeni radni: 

Janina Perz – wyraziła zgodę. 

Ryszard Sendel – wyraził zgodę. 

Adam Gabryś – wyraził zgodę. 

Ponieważ więcej kandydatów nie zgłoszono i nikt nie miał uwag do proponowanego składu, 

prowadzący obrady poddał głosowaniu przyjęcie składu Komisji Skrutacyjnej. 

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

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty. 

 

Wobec powyższego prowadzący sesję zarządził przerwę w trakcie której przygotowano karty 

do głosowania.  

Następnie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał w kolejności alfabetycznej 

radnych, którzy pobierali kartę do głosowania i kolejno przystępowali do aktu głosowania. 

Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół komisji: 

Komisja skrutacyjna w składzie: 

1.  Adam Gabryś   -  Przewodniczący     

2.  Janina Perz   -  członek 

3.  Ryszard Sendel    -  członek 

Powołana na sesji Rady Miejskiej w Kaletach w dniu 27 listopada 2014 roku w celu 

przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie: wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Kaletach w kadencji 2014 – 2018  

Na ustawowy skład rady 15 radnych 

W głosowaniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 15 radnych 

-  w tym głosów ważnych    15 

      -  głosów nieważnych          0 

Komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego kandydat 

otrzymał następującą ilość głosów: 

Ptak Eugeniusz    TAK  15   NIE  0 

Wobec powyższego przewodniczącym Rady Miejskiej w Kaletach w kadencji 2014 – 2018 

wybrany został: Eugeniusz Ptak 

 Podpisy członków komisji: 

1. Adam Gabryś 

2. Janina Perz 

3. Ryszard Sendel 

Protokół komisji oraz karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Uchwała Nr 1/I/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach została 

przyjęta w wyniku głosowania tajnego.  

Prowadzący obrady pogratulował Radnemu Eugeniuszowi Ptakowi oraz życzył wielu 

sukcesów i pomyślności, a następnie przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady 

Miejskiej w Kaletach.  

Przewodniczący Rady podziękował radnym za wybór, pogratulował również nowo wybranym 

radnym. 

Ad. 5. Wręczenie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. 

Przewodniczący miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach odczytał treść zaświadczenia, a 

następnie wręczył je burmistrzowi.  
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Ad. 6. Ślubowanie Burmistrza. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak poinformował, że w tym punkcie 

porządku obrad, burmistrz Miasta Kalety złoży ślubowanie. Poprosił obecnych o powstanie. 

 

Burmistrz Miasta Kalety mgr Klaudiusz Kandzia złożył ślubowanie: 

„Obejmując urząd Burmistrza Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,  

a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców miasta”. 

„Tak mi dopomóż Bóg”. 
Przewodniczący Rady Miejskiej złożył gratulacje burmistrzowi. Burmistrz dziękując zapewnił, 

że wszelkie podejmowane przez niego działania będą realizowane dla dobra Miasta Kalety, a 

zwracając się do radnych prosił o to, aby kadencja upłynęła we wzajemnej współpracy bez 

podziałów politycznych. 

 

Następnie przewodniczący Eugeniusz Ptak zaproponował (w związku z wnioskiem burmistrza) 

rozszerzenie porządku obrad o punkt: 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 

Kalety na 2014 rok, w wyniku głosowania za zmianą opowiedzieli się wszyscy radni (za:15, 

obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2014 rok. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak  zwrócił się do skarbnika z prośbą 

o omówienie projektu uchwały. Skarbnik szczegółowo przedstawiła radzie wszystkie zmiany w 

budżecie miasta Kalety na 2014 rok wprowadzane przedmiotową uchwałą.  

Następnie radni zadawali pytania: 

Radny R. Sendel prosił o wyjaśnienie związane z przedsięwzięciem budowy ichtioparku 

(zdjęcie z budżetu) odpowiedziano, że w związku z pozyskaniem środków na ten cel, trwają 

przygotowania do podpisania umowy, a w związku z końcem roku rozpoczęcie inwestycji 

nastąpi w roku następnym- stąd przesunięcie środków zaplanowanych na ten cel na przyszły 

rok. 

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        

Uchwała Nr 2/I/2014 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2014 rok została przyjęta 

jednogłośnie. 

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

 

Ad 8. Zamknięcie obrad.  
 

W związku z wyczerpaniem programu obrad przewodniczący zamknął I sesję Rady Miejskiej  

w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 11.30 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 
Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

- Kazimierz Złotosz         Małgorzata Mazur 

 

 

- Eugeniusz Ptak 

 


