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Protokół nr XXVII/2013 
  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 9 kwietnia 2013 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 
 
Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 
Obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Kaletach o godz. 16.00 otworzył przewodniczący 
Rady Miejskiej E. Ptak, który na wstępie powitał przybyłych. 
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec 
ustawowego składu rady, wynoszącego 15 osób, stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności radnych oraz gości stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący w imieniu swoim i radnych złożył kondolencje radnej M. Potempie. 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący E. Ptak poinformował, że jest to sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym stąd 
nie zawiera punktów dot. sprawozdań z okresu międzysesyjnego oraz interpelacji i wniosków, 
zapytał czy ktoś z radnych wnosi jakieś uwagi do porządku obrad – nie wniesiono. 
Porządek obrad został przyjęty bez zmian i wyglądał następująco 
 
Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta Kalety 

do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow. 
8. Zakończenie sesji.  

 
Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok. 
 
W tym miejscu przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak przekazał prowadzenie dalszej części 
obrad wiceprzewodniczącemu R. Sendlowi. 
Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza D. Szewczyk, a następnie wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej R. Sendel otwarł dyskusję w jego temacie. 
Radna B. Kąkol pytała ilu pracodawców  skorzysta z kwoty 126 tys. zł na dofinansowanie 
kształcenia młodocianych pracowników (odpowiedziano, że ok. 17), radna pytała również  
o montaż witaczy (burmistrz odpowiedział, że oba witacze są już zamontowane) oraz termin 
rozpoczęcia kampanii informacyjnej dotyczącej odbioru śmieci (burmistrz odpowiedział,  
że po rozstrzygnięciu przetargu kiedy wiadoma będzie stawka za wywóz). 
Radna J. Perz prosiła o dodatkowe informacje dotyczące pobytu młodzieży  
z Niemiec (zastępca burmistrza odpowiedział, że wymiana odbywa się ramach programu 
Poslko-Niemiecka Współpraca Młodzieży). Radny J. Klimek pytał czy witacze zamontowane 
są na fundamentach (burmistrz odpowiedział, że tak). 
Wobec braku dalszych pytań wiceprzewodniczący R. Sendel zarządził głosowanie nad 
uchwałą.        
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Uchwała Nr 248/XXVII/2013 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
 
Projekt uchwały omówił burmistrz, poinformował, że cena zakupu 1 m2 nieruchomości 
wynosić będzie 82,40 zł. Następnie dyskusję w powyższym temacie otwarł 
wiceprzewodniczący R. Sendel. 
Radna B. Kąkol podziękowała za to, że po tylu latach (10 lat) sprawa została załatwiona, 
radna zaproponowała, aby działki wydzielone w skutek decyzji podziałowych ujawnić jako 
działki gminne. 
Wiceprzewodniczący R. Sendel dodał, że w poprzedniej kadencji niejednokrotnie składane 
były interpelacje, jednakże wówczas żaden z właścicieli nie był zainteresowany sprzedażą 
nieruchomości „pod drogę”.  
Wobec braku dalszych pytań wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 249/XXVII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 5.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości. 
 
Projekt uchwały przedstawił burmistrz, powiadomił przy tym, że całkowity przychód dla 
miasta w związku z wydzierżawieniem nieruchomości wyniósłby 5.500 zł, sala gimnastyczna 
byłaby ogólnodostępna dla mieszkańców na dotychczasowych warunkach, opłaty bez zmian. 
Następnie głos zabrał mecenas M. Pawełczyk, który poinformował, że przygotował projekt 
umowy, która niejako scala 3 poprzednie umowy, umowa miałaby być zawarta od miesiąca 
czerwca z płatnością od września, w tym czasie dzierżawca planuje wykonać remont, 
mecenas zaznaczył, że wszystkie wykonane adaptacje przechodzą na własność miasta. 
Następnie radni zadawali pytania: radna B. Kąkol pytała czy kwota 5.500 zł to koszt roczny 
(burmistrz odpowiedział, że miesięczny), radny R. Gryc pytał czy były kurnik znajdujący się 
na terenie też zostanie wydzierżawiony, burmistrz odpowiedział, że tak, przy tym radna  
B. Kąkol spytała, gdzie wydawane będą dary żywnościowe z MOPS-u (burmistrz odparł,  
że będzie trzeba wskazać inną lokalizację). Przewodniczący E. Ptak pytał jak długo będzie 
trwał remont (burmistrz odpowiedział, że trzy miesiące). 
Wobec braku dalszych pytań wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 250/XXVII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. 
 
Projekt uchwały omówił burmistrz. Następnie radni zadawali pytania. 
Radna B. Kąkol pytała czy można się zapoznać z treścią aneksu do porozumienia zawartym w 
miesiącu kwietniu (zastępca burmistrza odpowiedział, że aneks został wysłany do podpisu), 
radna pytała również czy kwota 45 tys. zł to całość przedsięwzięcia (burmistrz odpowiedział, 
że tak, w tym 50% pokrywa WFOŚiGW, 50% wszystkie gminy – każda gmina przeznacza na 
ten cel 4.800 zł).  
Radny J. Klimek pytał, czy jest jakiś szerszy plan, który zakłada budowę ścieżek rowerowych 
wzdłuż dróg a nie tylko w lasach (burmistrz odpowiedział, że uzyskano zgody poprowadzenia 
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90 km tras przebiegających przez teren trzech nadleśnictw, każda gmina ma postawić dwa 
miejsca spoczynkowe) radny pytał również, czy nie dałoby się dostosować drogi do 
Strzebinia wiodącej przez las dostosować do jazdy samochodów (burmistrz odpowiedział, że 
jest to zależne od woli nadleśnictwa). 
Przewodniczący E. Ptak pytał kiedy planowane jest wydanie mapek i folderów (burmistrz 
odpowiedział, że w maju). 
W związku z brakiem dalszych pytań wiceprzewodniczący R. Sendel zarządził głosowanie 
nad uchwałą.        
Uchwała Nr 251/XXVII/2013 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta 
Kalety do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow. 
 
Projekt uchwały omówił burmistrz, następnie radni zadawali pytania. 
Radna M Potempa chciała się upewnić, co do możliwości utraty składki startowej,  
zaś radny K. Złotosz miał pytanie dotyczące dofinansowania projektu Cittaslow  
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, burmistrz 
odpowiedział, że całościowo środki na promocję wydatkowane będą z funduszy własnych 
miasta, przy tym dodał, że składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów wynosi ok. 6 tys. 
zaznaczył, że ruch ten to pewna nowość, a na prośbę radnej B. Kąkol o przybliżenie tematu 
burmistrz poinformował, że ruch ten oparty jest na dążeniu do rozwoju i poprawy jakości 
miejskiego życia, to zrównoważony rozwój, promocja lokalnych produktów. Radna  
Z. Jelonek stwierdziła, że Kalety powinny przystąpić do ruchu gdyż posłuży to 
wypromowaniu miasta. 
Wobec wyczerpania tematu dyskusji wiceprzewodniczący R. Sendel zarządził głosowanie 
nad uchwałą.        
Uchwała Nr 252/XXVII/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta Kalety  
do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow została przyjęta większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1   (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 8. Zakończenie sesji. 
 
Przewodniczący E. Ptak przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń 
majątkowych. 
Program sesji został wyczerpany wobec czego wiceprzewodniczący ogłosił zakończenie 
XXVII sesji Rady Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 16.55.  
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
 
Sesję prowadził:         Protokołowała: 
 
 
Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 
 
 
Ryszard Sendel 

 


