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Protokół nr XX/VII/2016 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 12 października 2016 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 
 

O godz. 9.00 przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak otworzył obrady (zwołanej w 

trybie nadzwyczajnym) XX sesji Rady Miejskiej w Kaletach. Na wstępie powitał 

mieszkańców, burmistrza, zastępcę burmistrza oraz skarbnika. 

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. 
 

Przewodniczący zaproponował zmianę w porządku obrad polegającą na wykreśleniu punktu 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 (14 

za) i wprowadzenie w to miejsce punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (14 za). 

 

Przyjęty porządek obrad: 

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 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Kaletach. 

6. Zakończenie sesji.  

 

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

 
Przewodniczący Eugeniusz Ptak 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 Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 149/XX/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 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Pracownik Urzędu Miejskiego Damian Gabryś poinformował, że potrzeba podjęcia uchwały 

wynikła z uzgodnień z organem nadzoru w kwestii poprawki w treści deklaracji. 

Wobec braku uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 150/XX/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Kaletach. 
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Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza Dariusz Szewczyk, informując, że powstał on w 

związku z koniecznością doprecyzowania zasad rozliczania i dotowania, dodał, że zmianie (z 

15 na 30) uległa również liczba dzieci, na które, o dotację ubiega się przedsiębiorca 

prowadzący klub dziecięcy w mieście. Zastępca burmistrza poinformował również, że nad 

nowym projektem uchwały pracuje radca prawny Urzędu. Następnie radni zadawali pytania: 

Radny Adam Gabryś pytał, czy nie można przedstawić poprawionej wersji uchwały i wtedy 

uchylić tę obowiązującą, ze względu na powstanie tzw. martwego okresu, który nie wiadomo 

jak długo będzie trwał. 

Radna Irena Nowak odpowiedziała, że skoro projekt uchwały jest przygotowywany podjęty 

być powinien na następnej sesji. 

Radny Piotr Kuder pytał czy przedsiębiorca prowadzący klub dziecięcy podpisał umowę 

sporządzoną przez Miasto (odpowiedziano, że nie). 

Radny Alojzy Rupik zastanawiał się skąd wzięła się liczba 30 dzieci przy wcześniejszym 

założeniu 15. 

Następnie głosu udzielono jednej mieszkanek, która reprezentowała zebranych na Sali 

posiedzeń rodziców. Pani B.M. wymieniła podstawy prawne, które mówią o nowelizacjach 

aktów prawnych, stwierdziła również, że umowa, którą miała podpisać właścicielka jest 

sprzeczna z prawem oraz wystąpiła o nieuchylanie uchwały w tej chwili, a po wcześniejszym 

przygotowaniu zmian.  

Burmistrz poinformował, że rada nie ma obowiązku dotowania klubów dziecięcych i dodał, że 

ościenne gminy nie podjęły takich uchwał. 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak zacytował art. 60 pkt 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3, który stanowi, że gmina „może” dofinansować pobyt dziecka w klubie, zastanawiał 

się, czy rodzice podziękowali za dofinansowanie czy tylko przedstawiają  roszczenia „grożąc” 

radnym utratą mandatu zaufania. 

Burmistrz uznał dobro dzieci za bardzo ważne, wspominając o zarządzeniu dotyczącym 50% 

ulgi  na czynsz w lokalach gminnych dla jednostek prowadzących działalność związaną z 

edukacją oraz o 30 tys. zł dofinansowania remontu dla przedsiębiorcy zakładającego klubik 

dziecięcy w mieście. 

Radny Grzegorz Krupa pytał jaka jest cena za godzinę pobytu dziecka, założycielka klubu 

dziecięcego odpowiedziała, że opłata wynosi jak za 5 godzin. 

Na tym dyskusję zakończono. 

Wobec powyższego przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 151/XX/2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Kaletach została przyjęta większością 

głosów. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad 6. Zakończenie sesji.  

 
W związku z wyczerpaniem programu obrad przewodniczący Eugeniusz Ptak zamknął XX 

sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 9.45. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 

 
……………………….       …………………….. 


