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Protokół nr XXIII/VII/2016 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 29 grudnia 2016 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 
 

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

Rady Miejskiej w Kaletach. Na wstępie powitał gości, burmistrza, zastępcę burmistrza, 

skarbnika. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych wobec czego 

obrady będą prawomocne – listy obecności radnych oraz gości stanowią załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak zaproponował rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy 

punkt – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat (jako punkt 18) – za 

zmianą opowiedzieli się wszyscy radni (15 za). 

 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

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

4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie z działalności burmistrza 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 2017-2023. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2017 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-

2023. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok”. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 

17. Zatwierdzenie planów pracy na rok 2017: Rady Miejskiej w Kaletach oraz komisji 

stałych. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. Zakończenie sesji.  

 

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

 
Protokół XXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach został przyjęty bez uwag. 
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Ad. 4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w okresie 

międzysesyjnym. 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Rady 

Miejskiej w okresie międzysesyjnym. Stanowi ono załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
 

Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Uwag i pytań nie wniesiono. 

 

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

wieloletniej prognozy finansowej. 
 

Skarbnik Renata Sosnica przedstawiła projekty uchwał – budżetu na 2017 rok oraz Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. 

 

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

Przewodniczący komisji stałych wyrazili pozytywną opinię na temat przedłożonego projektu 

uchwały budżetowej. 

 

Ad. 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak odczytał pozytywne opinie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej na temat projektów: budżetu i WPF. 

 

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

stałych komisji Rady Miejskiej. 
 

Burmistrz oświadczył, że nie wpłynęły wnioski komisji stałych, do których mógłby się 

ustosunkować. 

 

Ad. 10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 
 

Głos zabrała wiceprzewodnicząca Janina Perz, która przedstawiła analizę dochodów i 

wydatków budżetu oraz zadań inwestycyjnych od 2014 r., uznając budżet 2017 roku za 

rekordowy. Przewodniczący Eugeniusz Ptak stwierdził, że różnica pomiędzy budżetami lat 

ubiegłych jest gigantyczna i życzyłby sobie, i wszystkim, aby ta tendencja nadal się 

utrzymywała.  

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 171/XXIII/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 

została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2017 rok. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 172/XXIII/2016 w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2017 rok została przyjęta 

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

 
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. Po przerwie prowadzenie dalszej części obrad 

przekazane zostało wiceprzewodniczącej Janinie Perz. 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok. 

 
Skarbnik omówiła projekt uchwały. Komisja Oświaty… wyraziła pozytywną opinię nt 

projektu, pozostałe ze względu na brak materiałów podczas posiedzeń komisji głosowanie 

pozostawiły na sesję. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 173/XXIII/2016 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2016 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2016-2023. 
 

Skarbnik omówiła zmiany WPF wprowadzone w projekcie uchwały.  

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 174/XXIII/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2016-2023 została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok”. 

 
Projekt uchwały omówiła Ewa Mikołajewska-Haiska – Pełnomocnik burmistrza ds. 

Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały, przy czym radny Alojzy Rupik pytał, czy osób uzależnionych w 

mieście ubywa, czy też przybywa (odpowiedziano, że z posiadanych informacji -z policji- 

wynika, iż uzależnionych od alkoholu ubyło, jednak przybyło uzależnionych od narkotyków). 

Wobec braku dalszych pytań wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 175/XXIII/2016 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok” 

została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 

2017 rok. 

 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Ryszard Sendel, prosząc przy tym 

o zgłaszanie propozycji kontroli. Nie zgłoszono. 

Wobec powyższego wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 176/XXII/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 

rok została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
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Ad. 17. Zatwierdzenie planów pracy na rok 2017: Rady Miejskiej w Kaletach oraz 

komisji stałych. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz przewodniczący komisji: Oświaty…, Gospodarczej… 

oraz Budżetu i Finansów przedłożyli plany pracy na 2017 rok. 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat. 

 
Projekt uchwały omówił radca prawny Urzędu Miejskiego. 

Ponieważ radni nie zgłosili pytań i uwag wiceprzewodnicząca Rady Janina Perz zarządziła 

głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 177/XXIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat została przyjęta 

jednogłośnie. 

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

 

Ad. 19. Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad. 20. Wolne wnioski i informacje. 

 
Radny Alojzy Rupik wspomniał o kiermaszu, który odbył się 19 grudnia (w Miotku) pod 

patronatem klubu LKS Małapanew Kuczów zaznaczając, że przygotowali go rodzice i 

mieszkańcy. 

Radny Grzegorz Krupa poruszył sprawę odśnieżania w mieście dróg nieutwardzonych, 

prosząc przy tym o zdyscyplinowanie wykonawcy. 

 

Ad 21. Zakończenie sesji.  

 
W związku z wyczerpaniem programu obrad wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz 

zamknęła XXIII sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 14.45. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

 

Sesję prowadzili:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 

 
……………………….       …………………….. 

 

 

Janina Perz          

 

 
………………………. 


