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Protokół nr XXVI/VII/2017 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 27 kwietnia 2017 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 - XXVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. Na wstępie powitał radnych, 

burmistrza, jego zastępcę, skarbnika, mecenasa, mieszkańców oraz laureatów konkursu wiedzy 

o języku polskim wraz z opiekunami. 

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. 

 

Następnie wraz z burmistrzem Klaudiuszem Kandzia wręczyli nagrody laureatom Konkursu 

Wiedzy o Języku Polskim: 

- w kategorii gimnazjalistów, za: 

 I miejsce Łukaszowi Pietrek z Gimnazjum Nr 1 w Koszęcinie 

 II miejsce Wiktorowi Małysa z Gimnazjum nr 1 w Lublińcu 

 III miejsce Marii Kozak z Gimnazjum w Kaletach Miotku 

- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, za: 

 I miejsce Patrycji Czornik z LO w Psarach 

 III miejsce Tymoteuszowi Machoń z LO w Psarach 

 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Eugeniusz ptak zaproponował rozszerzenie porządku obrad o następujące 

punkty: 

- przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli 

zimowego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety w okresie 

zimowym 2016/2017 (jako punkt 6); 

- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów 

obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez Miasto Kalety oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (jako punkt 7) 

za wprowadzeniem zmian opowiedzieli się wszyscy radni (za: 14) . 

 

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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-

2023. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 

terenie Miasta Kalety. 

6. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli zimowego 

utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety w okresie zimowym 

2016/2017. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych 

przez Miasto Kalety oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów. 

8. Zakończenie sesji.  
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Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 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 2017 rok wprowadzane przedmiotową uchwałą.  

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

Uchwała Nr 198/XXVI/2017 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2017 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 

2017-2029. 

 

Skarbnik szczegółowo omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

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

Uchwała Nr 199/XXVI/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2017-2029 została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

na terenie Miasta Kalety.  

 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił zastępca burmistrza Dariusz Szewczyk.  

Pytań i uwag nie zgłoszono wobec czego przewodniczący Rady Miejskiej zarzadził głosowanie 

nad uchwałą. 

Uchwała Nr 200/XXVI/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

na terenie Miasta Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad 6. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli 

zimowego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety w okresie 

zimowym 2016/2017. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Sendel odczytał protokół kontroli zimowego 

utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety w okresie zimowym 2016/2017. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów 

obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez Miasto Kalety oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

 

Radca prawny Michał Pawełczyk poinformował, że projekt uchwały został przygotowany w 

związku z zaleceniami organu nadzoru, a następnie omówił wprowadzane zmiany. 

Wobec braku pytań przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 201/XXVI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów 

obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 

prowadzonych przez Miasto Kalety oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów została przyjęta jednogłośnie. 

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

 

Następnie przewodniczący Rady oddał głos mecenasowi Michałowi Pawełczykowi, który 

przedstawił sprawę skierowanego do Rady, przez pana F. Bawełka, wezwania do usunięcia 
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naruszenia interesu prawnego związanego z planem zagospodarowania przestrzennego. 

Następnie przedstawił radnym możliwości postępowania w takiej sytuacji: 

1. Stanowiska pozytywne i przystąpienie do zmiany planu, 

2. Stanowisko negatywne, czyli podjęcie uchwały nt. nieprzyjęcia dokumentacji, 

3. Niezajęcie stanowiska, co uprawnia skarżącemu wniesienie sprawy po 2 

miesiącach do sądu. 

 

Rada Miejska zadecydowała o niezajmowaniu stanowiska w sprawie przystąpienia do 

wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego. 

 

Ad. 8. Zakończenie sesji.  

 

W związku z wyczerpaniem programu obrad przewodniczący Eugeniusz Ptak zamknął XXVI 

sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 13.45. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 

 

……………………….       …………………….. 


