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Protokół nr XV/VII/2016 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 1 marca 2016 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 
 

O godz. 10.00 przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak otworzył obrady XV sesji Rady 

Miejskiej w Kaletach – zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Na wstępie powitał burmistrza, 

zastępcę burmistrza, skarbnika oraz mecenasa. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny 

radny E. Drabik), 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. 
 

Porządek obrad został przyjęty bez zmian i wyglądał następująco: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

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

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

2023. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków 

dla Gminy Kalety. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu 

zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 

pomników przyrody. 

9. Zakończenie sesji.  

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do skarbnika z prośbą o omówienie projektu 

uchwały. Skarbnik Renata Sosnica szczegółowo przedstawiła radzie zmiany w budżecie miasta 

Kalety na 2016 rok wprowadzane przedmiotową uchwałą.  
Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 116/XV/2016 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2016 rok została przyjęta 

jednogłośnie. 

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

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2016-2023. 

 
Skarbnik szczegółowo omówiła etapy zmian wieloletniej prognozy finansowej- związane z 

wydatkami na inwestycję z udziałem środków zewnętrznych „Przeciwdziałanie niskiej emisji 

poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych w mieście Kalety Leśnym 

Zakątku Śląska”. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 117/XV/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-

2023 została przyjęta jednogłośnie. 
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Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie 

ścieków dla Gminy Kalety. 
 

Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza Dariusz Szewczyk. 

W związku z faktem, iż radni nie zgłosili pytań i uwag do projektu uchwały przewodniczący 

zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 118/XV/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie 

ścieków dla Gminy Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu 

zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

 
Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza. 

Następnie przewodniczący Eugeniusz Ptak otwarł dyskusję i zwrócił się do radnych, aby 

zadawali pytania. 

Radny Alojzy Rupik prosił o wyjaśnienie kwestii dopłat i związanych z tym ulg dla 

mieszkańców zobowiązanych do wywozu ścieków. Mecenas wyjaśnił, że dopłata dotyczy 

osób, które świadczą usługi związane z wywożeniem ścieków, oni zaś mają możliwość 
obniżenia ceny dla mieszkańców, dodał przy tym, że dopóki całe miasto nie będzie 

skanalizowane będą występowały dysproporcje i poczucie niesprawiedliwości. 

Radny Ryszard Sendel pytał czy w mieście są osoby, które pomimo takiej możliwości nie są 
podłączone do sieci kanalizacyjnej (burmistrz odpowiedział, że nie). 

Radny Grzegorz Krupa pytał czy występują podłączenia nielegalne (burmistrz odpowiedział, 

że nie ma takiej wiedzy, w przypadku powzięcia takiej wiadomości możliwe będzie 

odpowiednie zareagowanie). 

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 119/XV/2016 w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu 

zbiorowego odprowadzenia ścieków została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety”. 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił burmistrz. 

Następnie radni zadawali pytania. 

Rany Adam Gabryś stwierdził, że na stronie kalety.pl - w zakładce s.o.s. zwierzaki oraz w 

uchwale, brakuje nr telefonu gdzie można zadzwonić w sprawie zwierząt. 
Radny Kazimierz Złotosz pytał z jakim lekarzem miasto podpisało umowę o świadczenie 

usług (burmistrz odpowiedział, że taka umowa nie jest podpisana z żadnym weterynarzem). 

W związku z brakiem dalszych pytań i uwag przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 

głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 120/XV/2016 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety” została 

przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych pomników przyrody. 
 

Projekt uchwały omówił mecenas Michał Pawełczyk. 
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Następnie radni zadawali pytania. 

Radny Alojzy Rupik pytał czy w Kaletach jest odpowiednia osoba wykwalifikowana w 

zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody (burmistrz 

odpowiedział, że tak). 

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 121/XV/2016 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 

pomników przyrody została przyjęta jednogłośnie. 

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

 
Ad 9. Zakończenie sesji.  

 
W związku z wyczerpaniem programu obrad przewodniczący Eugeniusz Ptak zamknął XV 

sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 10.45. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 

 
……………………….       …………………….. 

 


