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Protokół nr XXI/VII/2016 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 26 października 2016 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 
 

O godz. 13.00 przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady zwołanej w trybie 

nadzwyczajnym - XXI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. Na wstępie powitał zastępcę 

burmistrza, skarbnika, kierownik referatu Urzędu Miejskiego oraz mieszkańców. 

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

radny P. Kuder), 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 powołania Komisji opiniującej wnioski o wyróżnienie osób 

szczególnie zasłużonych dla miasta Kalety.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

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.  

Następnie przewodniczący udzielił głosu radnemu Ryszardowi Sendelowi, który pytał o zakres 

modernizacji sieci wodociągowej. 

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 152/XXI/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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

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

Uchwała Nr 153/XXI/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-

2023 została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
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Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o wyróżnienie 

osób szczególnie zasłużonych dla miasta Kalety.  

 
Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił przewodniczący Eugeniusz Ptak prosząc o 

zgłaszanie kandydatur na członków komisji, i tak: radna Mirosława Potempa zaproponowała 

kandydaturę radnego Krzysztofa Rogocza (zgodził się), a przewodniczący zaproponował 

kandydaturę radnej Ireny Nowak oraz radnego Antoniego Jeża (wyrazili zgodę).  

Wobec zamknięcia listy kandydatur przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 154/XXI/2016 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o wyróżnienie 

osób szczególnie zasłużonych dla miasta Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

 
Projekty uchwał omówiła kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Gminy i Gospodarki 

Przestrzennej Pani Izabela Rapczyńska. 

Następnie radni zadawali pytania: wiceprzewodnicząca Janina Perz pytała o zainteresowanie i 

przede wszystkim możliwość wykupienia przedmiotowych działek przez dzierżawców. Pani 

kierownik odpowiedziała, że  przy najbliższej zmianie planu zagospodarowania przestrzennego 

planowana jest zmiana przeznaczenia tych terenów (obecnie to lasy i drogi), dopiero wtedy 

będzie można wydzielić działki i dokonać ich sprzedaży. 

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził kolejno głosowanie nad 

uchwałami. 

Uchwała Nr 155/XXI/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości została przyjęta 

jednogłośnie. 

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

Uchwała Nr 156/XXI/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości została przyjęta 

jednogłośnie. 

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

Uchwała Nr 157/XXI/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 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 XXI 

sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 13.30. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 

 
……………………….       …………………….. 


