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Protokół Nr II/VII/2014 

 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 11 grudnia 2014 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 
 

Obrady II sesji Rady Miejskiej w Kaletach, o godz. 13.00, otworzył przewodniczący Rady 

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

mecenasa, laureatów konkursu na najpiękniejszy ogród, przedstawicieli mediów oraz 

mieszkańców. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (nieobecny 

radny M. Brol oraz K. Złotosz), 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. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu na najładniejszy balkon i przydomowy 

ogród. 
 

Burmistrz  K. Kandzia wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej E. Ptakiem złożyli gratulacje, 

a następnie wręczyli nagrody dla laureatów konkursu na najpiękniejszy balkon i przydomowy 

ogród, nagrodzeni zostali: 

- w kategorii najpiękniejszy ogród: 

I miejsce Pan Łukasz Joszko z Kuczowa, 

II miejsce Pan Rafał Penkaty z Jędryska, 

III miejsce Pan Norbert Hadelka z Kuczowa  

- wywróżenia za najpiękniejszy balkon: 

Pani Jolanta Mazur - Kawarskiej 

Pani Stefania Marciniak - Mocek 

 

Ad. 3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
 

Głos został udzielony mecenasowi M. Pawełczykowi, który poinformował o projekcie uchwały 

złożonym przez grupę radnych poprzedniej kadencji dotyczącym obniżenia ceny skupu żyta 

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku, który po zaopiniowaniu przez 

radę musi zostać wysłany do zaopiniowania do Izby Rolniczej. 

W związku z powyższym zaproponowano rozszerzenie porządku obrad o punkt (5): wyrażenie 

opinii o projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę 
obliczenia podatku rolnego w 2015 roku (za zmianą opowiedziało się 13 radnych). 

 

1. Otwarcie sesji. 

2.  Wręczenie nagród dla laureatów konkursu na najładniejszy balkon i przydomowy 

ogród. 

3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie uwag do protokołu obrad I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

5. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, 

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku. 

6. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w 

Kaletach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i 

Spraw Socjalnych. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, 

Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalety. 

14. Sprawozdanie burmistrza poprzedniej kadencji o stanie gminy. 

15. Multimedialna informacja burmistrza na temat realizacji zadań oświatowych Miasta 

Kalety. 

16. Prezentacja dotycząca możliwości aplikowania przez Miasto Kalety o środki 

zewnętrzne w nowej perspektywie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu Miasta Kalety. 

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

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. Zakończenie sesji.  

 

Ad. 4. Przyjęcie uwag do protokołu obrad I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w 

Kaletach. 

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

sesji. Uwag nie zgłoszono, wobec czego protokół został przyjęty. 

 

Ad. 5. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, 

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku. 

 
Przedstawiono projekt uchwały, który zakładał obniżenie ceny z kwoty 61,37 zł za 1 dt do 

kwoty 45 zł za 1 dt. Skarbnik R. Sosnica zaproponowała zmianę na 48 zł za 1 dt, czyli cenę z 

poprzedniego roku, podkreślając, że podatki pozostają na tym samym poziomie. 

W związku z powyższym przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie w sprawie obniżenia 

ceny skupu żyta w wersji do 48 zł za 1 dt. 

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

 

Ad. 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach.  
 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 

Kaletach. 

Zgłoszone kandydatury: 

Radny Grzegorz Krupa zgłosił kandydaturę Janiny Perz – wyraziła zgodę na kandydowanie, 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatur do 3 

osobowej komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi wybory. 

Zgłoszeni radni: 

Irena Nowak – wyraziła zgodę. 
Mirosława Potempa – wyraziła zgodę. 
Krzysztof Rogocz – wyraził zgodę. 
Ponieważ więcej kandydatów nie zgłoszono i nikt nie miał uwag do proponowanego składu, 

przewodniczący E. Ptak poddał głosowaniu przyjęcie składu Komisji Skrutacyjnej. 

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

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty. 

 

Wobec powyższego zarządzona została przerwa w trakcie której przygotowano karty do 

głosowania.  
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Po przerwie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Irena Nowak rozdała radnym karty do 

głosowania, którzy przystąpili do aktu głosowania.  

Po przeliczeniu głosów przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół komisji: 

 

Komisja skrutacyjna w składzie: 

1.  Irena Nowak   -  Przewodnicząca     

2.  Mirosława Potempa   -  sekretarz 

3.  Krzysztof Rogocz    -  członek 

Powołana na sesji Rady Miejskiej w Kaletach w dniu 11 grudnia 2014 roku w celu 

przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie: wyborów Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Kaletach w kadencji 2014 – 2018  

Na ustawowy skład rady 15 radnych 

W głosowaniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 13 radnych 

-  w tym głosów ważnych    13 

      -  głosów nieważnych          0 

Komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego kandydat 

otrzymał następującą ilość głosów: 

Janina Perz    TAK  13    

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

wybrana została: Janina Perz 

 Podpisy członków komisji: 

1. Irena Nowak 

2. Mirosława Potempa 

3. Krzysztof Rogocz 

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

 

Uchwała Nr 3/II/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach 

została przyjęta w wyniku głosowania tajnego.  

Wiceprzewodczniąca Rady Miejskiej podziękowała za poparcie, a przewodniczący E. Ptak oraz 

burmistrz K. Kandzia złożyli jej gratulacje i poprosili o zajęcia miejsca przy stole głównym 

obok przewodniczącego Rady. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w 

Kaletach. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały, zakładający 5 osobowe składy 

komisji stałych. Następnie spytał czy są inne propozycje. Radny R. Sendel podkreślił, że takie 

składy  sprawdziły się w poprzedniej kadencji. 

Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 4/II/2014 w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Kaletach 

została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak poprosił o zgłaszanie kandydatur 

do Komisji Rewizyjnej, odczytał przy tym oświadczenia nieobecnych radnych M. Brola i K. 

Złotosza, w których wyrazili zgodę na pracę w komisjach stałych Rady Miejskiej oraz zapis § 

51 ust. 4 statutu Miasta Kalety.  

Zgłoszeni radni: 

1. Michał Brol (pisemne oświadczenie – załącznik do protokołu) 

2. Ryszard Sendel (wyraził zgodę) 
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3. Grzegorz Krupa (wyraził zgodę) 
4. Mirosława Potempa (wyraziła zgodę) 
5. Edward Drabik (wyraził zgodę) 

Nie zgłoszono więcej kandydatur.  

Wobec powyższego przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad składem Komisji 

Rewizyjnej. 

Uchwała Nr 5/II/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej została przyjęta jednogłośnie.  

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

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 
Przewodniczący E. Ptak zwrócił się do radnych z prośbą o zgłoszenie kandydatów z pośród 

członków Komisji Rewizyjnej na przewodniczącego tej komisji.  

Zgłoszono kandydaturę radnego Ryszarda Sendla w związku z tym, że w poprzednich 

kadencjach pełnił już funkcję przewodniczącego tej komisji i bardzo rzetelnie wywiązywał się 
z wszystkich powierzonych mu obowiązków. Radny R. Sendel wyraził zgodę na 

kandydowanie.  

Więcej kandydatów nie zgłoszono. Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził 

głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 6/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie wyboru przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaletach została przyjęta jednogłośnie.  

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

Nowo wybrany przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował za poparcie i przyjął 
gratulacje od przewodniczącego E. Ptaka. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych. 

 
Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych.  

Zgłoszeni radni: 

1. Piotr Kuder (wyraził zgodę) 
2. Antoni Jeż (wyraził zgodę) 
3. Irena Nowak (wyraziła zgodę) 
4. Krzysztof Rogocz (wyraził zgodę) 
5. Mirosława Potempa (wyraziła zgodę) 

Nie zgłoszono więcej kandydatur.  

Wobec powyższego Przewodniczący Rady odczytał skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych i zarządził głosowanie. 

Uchwała Nr 7/II/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i 

Spraw Socjalnych została przyjęta jednogłośnie.  

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

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, 

Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska. 

 
Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Gospodarczej, 

Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska.  

Zgłoszeni radni: 

1. Kazimierz Złotosz (pisemne oświadczenie – załącznik do protokołu) 

2. Alojzy Rupik (wyraził zgodę) 
3. Ryszard Sendel (wyraził zgodę) 
4. Adam Gabryś (wyraził zgodę) 
5. Krzysztof Rogocz (wyraził zgodę) 
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Nie zgłoszono więcej kandydatur.  

Wobec powyższego Przewodniczący Rady odczytał skład Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, 

Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska i zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 8/II/2014 w sprawie powołania Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, 

Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska została przyjęta jednogłośnie.  

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

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów. 

 
Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Budżetu i 

Finansów. 

 Zgłoszeni radni: 

1. Teresa Mryka (wyraziła zgodę) 
2. Kazimierz Złotosz (pisemne oświadczenie – załącznik do protokołu) 

3. Edward Drabik (wyraził zgodę) 
4. Grzegorz Krupa (wyraził zgodę) 
5. Irena Nowak (wyraziła zgodę) 

Nie zgłoszono więcej kandydatur.  

Wobec powyższego Przewodniczący Rady odczytał Komisji Budżetu i Finansów i zarządził 

głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 9/II/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów została przyjęta 

jednogłośnie.  

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

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalety. 

 
Przewodniczący E. Ptak przedstawił projekt uchwały ze składnikami wynagrodzenia, dodał, że 

w poprzedniej kadencji wynagrodzenie burmistrz miał znacznie obniżone w stosunku do 

odchodzącego burmistrza, bez podwyżek  gdyż nie zgodził się na propozycję Rady o 

podwyższeniu pensji. Przewodniczący podkreślił, że ciągu tych 4 lat burmistrz niejednokrotnie 

wykazywał się swoją pracą dla miasta. 

Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie innych propozycji i zadawanie 

pytań. Skarbnik na prośbę radnych odczytała poprzednie składniki wynagrodzenia, a radny R. 

Sendel popierając propozycję przewodniczącego Rady podkreślił, że poprzedni burmistrz 

bardzo efektywnie przepracował kadencję, a przedstawione kwoty są kwotami brutto. 

Wobec braku innych propozycji przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 10/II/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalety została 

przyjęta jednogłośnie.  

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

 

Ogłoszono przerwę na ukonstytuowanie się komisji stałych. 

 

W wyniku ukonstytuowania się komisji: 

- przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych została radna 

Irena Nowak, wiceprzewodniczącą i sekretarzem – radna Mirosława Potempa, 

- przewodniczącym Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i 

Ochrony Środowiska został radny Kazimierz Złotosz, 

- przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów został radny Edward Drabik, 

wieceprzewodniczącą radna Teresa Mryka, sekretarzem- radny Grzegorz Krupa. 

  

Ad. 14. Sprawozdanie burmistrza poprzedniej kadencji o stanie gminy. 

 
Burmistrz K. Kandzia przedstawił radnym raport o stanie gminy (stanowi on załącznik do 

niniejszego protokołu). 
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Następnie radni zadawali pytania: 

Radna M. Potempa pytała czy mieszkańcy Zarachu są uwzględnieni w projekcie kanalizacji. 

 

Ad. 15. Multimedialna informacja burmistrza na temat realizacji zadań oświatowych 

Miasta Kalety. 

 
Burmistrz w formie multimedialnej przedstawił informację na temat realizacji zadań 

oświatowych Miasta Kalety (stanowi ona załącznik do protokołu). 

Następnie radni zadawali pytania. 

Radna J. Perz pytała o wzrost środków na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli – 

zastępca burmistrza odpowiedział, że jest to spowodowane wzrostem zatrudnienia na 

niepełnych etatach. 

  

Ad. 16. Prezentacja dotycząca możliwości aplikowania przez Miasto Kalety o środki 

zewnętrzne w nowej perspektywie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020. 

 
Burmistrz zapoznał zebranych z prezentacją dotyczącą możliwości aplikowania przez Miasto 

Kalety o środki zewnętrzne w nowej perspektywie Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 (stanowi ona załącznik do protokołu). 

Następnie radni zadawali pytania. 

Wiceprzewodnicząca J. Perz pytała o szanse na dofinansowanie do zakupu solarów dla 

gospodarstw indywidualnych. Pan M. Parys – kierownik Referatu Pozyskiwania Środków 

poinformował, że wniosek o powyższe umieszczony został na liście rezerwowej, dodatkowo 

zgłoszono projekt do nowej perspektywy rozszerzony o fotowoltaikę, przy czym kierownik 

Referatu poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych wytycznych co do 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu Miasta Kalety. 

 
Przewodniczący przekazał głos mecenasowi M. Pawełczykowi, który poinformował, że 

przyjęcie uchwały jest tylko kwestią techniczną. Następnie radni zadawali pytania. 

Radna I. Nowak miała wątpliwość co do § 2 pkt 5 dotyczącym  słowa „miejscowości” mecenas 

wyjaśnił, że było to przedmiotem dyskusji podczas pracy Komisji Statutowej i zapis jest 

właściwy. Radny A. Gabryś poprosił o przygotowanie tekstu pierwotnego statutu, aby nowo 

wybrani radni mogli zapoznać się ze zmianami. Radny R. Sendel zastanawiał się dlaczego § 73 

ust. 2 nie został w tekście wykreślony skoro było to ustalane podczas pracy przy zmianie 

statutu. W związku z faktem, iż tekst uchwały zmieniającej statut nie był dostępny zgłoszono 

wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z porządku obrad na ponowne dokładne sprawdzenie 

zapisów zmieniających.  

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

 

Ad. 17. 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: 

Radna M. Potempa pytała do jakiej szkoły zabezpieczono pieniądze na zakup pomocy 

naukowych (skarbnik odpowiedziała, że tylko PSP Nr 1 wnioskowała o środki) oraz zwróciła 

uwagę na błąd techniczny w treści projektu uchwały, który poprawiono. Radny A. Rupik pytał 

o sprawę dochodu z dzierżawienia sal w gimnazjum (skarbnik odpowiedziała, że są to 
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pieniądze z wynajmu sal komputerowych, gimnazjum nie może uzyskiwać dochodów dlatego 

przekazuje je do miasta, a miasto może je przekazać z powrotem do szkoły).  

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 11/II/2014 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2014 rok została przyjęta 

jednogłośnie. 

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

 

Ad. 18. Interpelacje i zapytania radnych. 

 
Nie zgłoszono. 

 

Ad. 19. Wolne wnioski i informacje. 

 
Przewodniczący prosił radnych o ustalenie terminów dyżurów oraz o przygotowanie planów 

pracy poszczególnych komisji stałych Rady. Poinformował również o konieczności złożenia 

oświadczeń majątkowych oraz odczytał zaproszenie na „Adwentowe Godziny Skupienia” dla 

radnych. 

 

Ad 20. Zakończenie sesji.  

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

w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 16.40 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 
Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 


