
 1

Protokół nr XIII/VII/2015 

 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. 

Miejsce obrad: Miejski Dom Kultury w Kaletach 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 
 

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

Miejskiej Eugeniusz Ptak. Powitał mieszkańców, burmistrza, zastępcę burmistrza, skarbnika 

oraz mecenasa. 

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

radni: Kazimierz Złotosz i Janina Perz), 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 zaproponował zmianę w porządku obrad dotyczącą scalenia punktów 17. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2016 rok” i 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kalety na 2016 rok.” w jeden 

punkt, za zmianą opowiedzieli się wszyscy radni (13 za). 

 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

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

4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach 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 2016-2023. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2016 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 

miasta Kalety. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kalety. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2016. 

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 

rok. 

19. Zatwierdzenie planów pracy na rok 2016: Rady Miejskiej w Kaletach oraz komisji 

stałych. 
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20. Zajęcie stanowiska w sprawie oferty likwidatora KZCP dotyczącej propozycji przejęcia 

mieszkań.  

21. Interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wolne wnioski i informacje. 

23. Zakończenie sesji.  

 

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

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

XII sesji. Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w 

okresie międzysesyjnym. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Rady 

Miejskiej w okresie międzysesyjnym. Stanowi ono załącznik do protokołu.  

 

Na salę obrad wszedł radny Kazimierz Złotosz (obecnych 14 radnych). 

 

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

 
Burmistrz przedstawił obecnym sprawozdanie ze swej działalności w okresie międzysesyjnym. 

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu. Pytań nie zgłoszono. 

 

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 2016-2023. 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kalety na 2016 rok. 

 
Głos zabrała skarbnik Renata Sosnica, która poinformowała, że omawiała projekty uchwał 

podczas posiedzeń komisji stałych oraz odpowiadała na pytania.  

Następnie przewodniczący komisji przedstawili pozytywne opinie nt. projektów uchwał. 

Wnioski do budżetu złożone przez Komisje Budżetu i Finansów oraz Oświaty… stanowią 

załącznik do protokołu. Następnie przewodniczący Eugeniusz Ptak odczytał pozytywną opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. projektu budżetu (załącznik do protokołu). 

W dalszej kolejności głos zabrał burmistrz, który odczytał stanowisko w sprawie wniosków 

złożonych przez komisje stałe (załącznik do protokołu). 

W trakcie dyskusji nad budżetem radny Adam Gabryś zaproponował, aby przyszłościowo 

podjąć pracę nad stworzeniem bazy noclegowej w mieście min. zachęcać ludzi do tworzenia 

gospodarstw agroturystycznych. 

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący zarządził kolejno głosowanie nad uchwałami. 

Uchwała Nr 101/XIII/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 

została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Uchwała Nr 102/XIII/2015 w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2016 rok została przyjęta 

jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
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Skarbnik Renata Sosnica wraz z burmistrzem Klaudiuszem Kandzią podziękowali radnym za 

jednomyślne głosowanie nad budżetem. 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2015 rok. 

 
Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały szczegółowo przedstawiała na posiedzeniach 

wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej. 

Komisje stałe wyraziły pozytywną opinię nt projektu. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 103/XIII/2015 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak zaproponował rozszerzenie porządku obrad o dodatkowe 

dwa punkty: 
- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-

WIGOR” w Kaletach (jako punkt 14),  

- podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia w Mieście Kalety (jako punkt 15), 

za zmianą opowiedzieli się wszyscy radni (14 za). 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Dziennego Domu 

„Senior-WIGOR” w Kaletach. 

 
Projekty dwóch kolejnych uchwał omówił mecenas Michał Pawełczyk wyjaśniając zebranym 

(związaną ze wszczęciem postępowania nadzorczego) potrzebę zmiany uchwały o utworzeniu 

Domu SENIOR-WIGOR oraz ponowne podjęcie uchwały odnośnie opłat za pobyt w ty 

ośrodku. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

W związku z powyższym przewodniczący Eugeniusz Ptak odczytał treść uchwały, a następnie 

zarządził głosowanie. 

Uchwała Nr 104/XIII/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Dziennego Domu 

„Senior-WIGOR” w Kaletach została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w Mieście Kalety. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak odczytał treść uchwały, a następnie zarządził 

głosowanie. 

Uchwała Nr 105/XIII/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia w Mieście Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek 

organizacyjnych miasta Kalety. 

 
Projekt uchwały omówiła skarbnik Renata Sosnica. 

Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec braku uwag i pytań przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 106/XIII/2015 w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 

miasta Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
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Ad. 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kalety. 

 
Projekt uchwały omówił radca prawny Michał Pawełczyk. 

Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec braku uwag i pytań przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak zarządził 

głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 107/XIII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Kalety z 

organizacjami pozarządowymi w roku 2016. 

 
Projekt uchwały omówił pracownik Urzędu Miejskiego Jacek Lubos. 

Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec powyższego przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 108/XIII/2015 w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 

została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok”. 

 
Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok przedstawiła Ewa Mikołajewska-Haiska – 

pełnomocnik burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 

Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię nt. projektu uchwały. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 109/XIII/2015 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok” 

została przyjęta jednogłośnie. 

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

Ogłoszono 10 minut przerwy. 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 

2016 rok. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel zgłosił zmianę w planie pracy Komisji 

polegającą na wykreśleniu kontroli dotyczącej warunków nauczania dzieci sześcioletnich w 

szkole podstawowej – zmianę naniesiono. 

Wobec braku dalszych uwag przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak zarządził 

głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 110/XIII/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 

rok została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 21. Zatwierdzenie planów pracy na rok 2016: Rady Miejskiej w Kaletach oraz 

komisji stałych. 
 

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

Budżetu i Finansów przedłożyli plany pracy na 2016 rok. 
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Ad. 22. Zajęcie stanowiska w sprawie oferty likwidatora KZCP dotyczącej propozycji 

przejęcia mieszkań.  

 
Burmistrz Klaudiusz Kandzia przedstawił propozycję nowego likwidatora KZCP w sprawie 

przekazania miastu zamieszkałych mieszkań zakładowych. 

Komisje stałe Rady Miejskiej - powołując się na względy ekonomiczne - opowiedziały się za 

nieprzejmowaniem mieszkań. 

Następnie przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie stawiając pytanie: kto jest za 

odrzuceniem propozycji likwidatora. 

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

W wyniku głosowania radni Rady Miejskiej opowiedzieli się jednomyślnie za odrzuceniem 

propozycji likwidatora KZCP. 

 

Ad. 23. Interpelacje i zapytania radnych. 

 
Radny  Alojzy Rupik prosił o poprawienie nawierzchni ulicy Bocznej.  

Radny Grzegorz Krupa podziękował za remont skrzyżowania ulic Rogowskiego i Drozdka. 

Radna Irena Nowak podziękowała za przycięcie drzew na osiedlu 1 Maja.. 

Radny Kazimierz Złotosz pytał o niedokończone oznakowanie poziome drogi z Drutarni do 

Kalet. 

Radny Michał Brol podziękował za rozebranie budynku transformatora usytuowanego przy 

ulicy Sobieskiego. 

Radna Teresa Mryka podziękowała za przeznaczenie środków na plac zabaw w Kuczowie, 

pytała również o spotkania z mieszkańcami w sprawie solarów i fotowoltaiki. 

Radny Piotr Kuder prosił o wyremontowanie nawierzchni ulicy Rzecznej. 

 

Ad. 24. Wolne wnioski i informacje. 

 
Przewodniczący Eugeniusz Ptak zaproponował, aby rozważyć temat nadania nazwy rondu w 

Drutarni, upamiętniającego imię papieża Jana Pawła II, burmistrz stwierdził, że w pierwszej 

kolejności należy zwrócić się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wyrażenie zgody, później 

Rada może podjąć stosowną uchwałę. 

Burmistrz przypomniał zebranym o mszy w intencji śp. Marcina Walczaka. 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak oraz burmistrz Klaudiusz Kandzia podziękowali za 

współpracę w dobiegającym ku końcowi roku 2015 oraz złożyli zebranym życzenia na 

nadchodzący Nowy Rok. 

 

Ad 25. Zakończenie sesji.  

 
W związku z wyczerpaniem programu obrad przewodniczący Eugeniusz Ptak zamknął XIII 

sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 15.10. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 
 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 
……………………….       …………………….. 

 


