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Protokół nr XXXIII/VII/2017 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 28 grudnia 2017 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 

 

O godz. 13.00 przewodniczący Eugeniusz Ptak otworzył obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej 

w Kaletach. Na wstępie powitał radnych i mieszkańców oraz stwierdził, że Rada obraduje w 

pełnym 15 osobowym składzie, co pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy 

obecności radnych oraz gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad i w miejsce punku 20 

– podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat (wprowadzona omyłkowo), 

wprowadzić – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  238/XXXII/2017 (zmiana została 

przyjęta bez uwag). 

 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 

4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej. 

7. Odczytanie opinii i wniosków stałych komisji Rady Miejskiej. 

8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

9. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta Kalety w sprawie opinii i wniosków stałych 

komisji Rady Miejskiej. 

10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2018 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-

2027. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2018-2022. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 

19. Zatwierdzenie planów pracy na rok 2018: Rady Miejskiej w Kaletach oraz komisji 

stałych. 

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  238/XXXII/2017. 

21. Interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wolne wnioski i informacje. 

23. Zakończenie sesji.  

 

Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 

Protokół XXXII sesji zostały przyjęte bez uwag. 
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Ad 4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w 

okresie międzysesyjnym. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Rady 

Miejskiej w okresie międzysesyjnym. Stanowi ono załącznik do protokołu. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. 

 

W związku z chwilową nieobecnością burmistrza przewodniczący zarządził o przesunięciu 

punktu 5 – sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym - do jego 

przybycia. 

 

Ad. 6. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej. 

 

Skarbnik Renata Sosnica przedstawiła projekty uchwał – budżetu na 2018 rok oraz Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2018-2029. 

 

Ad. 7. Odczytanie opinii i wniosków stałych komisji Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący komisji stałych wyrazili pozytywną opinię na temat przedłożonego projektu 

uchwały budżetowej. 

 

Ad. 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak odczytał pozytywne opinie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej na temat projektów: budżetu i WPF oraz deficytu przyjętego w projekcie 

uchwały budżetowej. 

 

Na salę obrad przybył burmistrz, w związku z czym przewodniczący Rady Miejskiej wrócił do 

punktu 5. 

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

 

Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedstawił sprawozdanie ze swej działalności w okresie 

międzysesyjnym. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu. 

Radna Teresa Mryka pytała o zmianę inwertera w fotowoltaice z jednofazowego na trójfazowy. 

 

Ad. 9. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta Kalety w sprawie opinii i wniosków 

stałych komisji Rady Miejskiej. 

 

Burmistrz oświadczył, że nie wpłynęły wnioski komisji stałych, do których mógłby się 

ustosunkować. 

 

Ad. 10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej. 

Radny Piotr Kuder pytał – ze względu na korzystne warunki - czy kwota pożyczki z WFOŚ jest 

maksymalna (odpowiedziano, że tak).  

Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
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Uchwała Nr 249/XXXIII/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 

została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2018 rok. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 250/XXXIII/2016 w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2018 rok została przyjęta 

jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok. 

 

Skarbnik Renata Sosnica szczegółowo przedstawiła Radzie zmiany w budżecie miasta Kalety 

na 2017 rok wprowadzane przedmiotową uchwałą. Wobec braku pytań i uwag 

wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 251/XXXIII/2017 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2017-2029. 

 

Skarbnik omówiła zmiany WPF wprowadzone w projekcie uchwały.  

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

Uchwała Nr 252/XXXIII/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2017-2029 została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych).  

 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak ogłosił 10 minut przerwy, po której przekazał prowadzenie 

dalszej części obrad wiceprzewodniczącej Janinie Perz. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

 

Projekt uchwały omówił burmistrz. 

Komisje stałe wyraziły pozytywną opinię na temat projektu uchwały. 

Wobec powyższego wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 253/XXXIII/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości została przyjęta 

jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2018-2022. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Grażyna Gryc pracownik Urzędu Miejskiego. 

Pytań i uwag nie zgłoszono, a komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wobec powyższego wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad uchwałą.        

Uchwała Nr 254/XXXIII/2017 w sprawie uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2018-2022 została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”. 
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Projekt uchwały omówiła Ewa Mikołajewska-Haiska p.o. kierownika Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W związku z powyższym wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad uchwałą.        

Uchwała Nr 255/XXXIII/2017 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok” 

została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 

2018 rok. 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Ryszard Sendel, prosząc przy tym 

o zgłaszanie propozycji kontroli. Nie zgłoszono. 

Wobec powyższego wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 256/XXXIII/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 

2018 rok została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 19. Zatwierdzenie planów pracy na rok 2018: Rady Miejskiej w Kaletach oraz 

komisji stałych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej oraz przewodniczący komisji: Oświaty…, Gospodarczej… 

oraz Budżetu i Finansów przedłożyli plany pracy na 2018 rok. 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 238/XXXII/2017. 

 

Radca prawny Michał Pawełczyk poinformował, że potrzeba zmiany uchwały wynikła z 

uzgodnień z organem nadzoru, następnie szczegółowo omówił zmiany. 

Wobec braku pytań wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 257/XXXIII/2016 zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXII/2017 została przyjęta 

jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Przewodniczący na wniosek burmistrza rozszerzył porządek obrad o punkt – podjęcie 

uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2017 (23). 

 

Ad. 21. Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad. 22. Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Grzegorz Krupa zaproponował, aby zaoszczędzone dotychczas pieniądze z 

utrzymania zimowego dróg przeznaczyć na dokończenie ulicy Kościuszki oraz wykonanie 

wyjazdu z ulicy Łącznej na ulicę Rymera. 

Radny Alojzy Rupik wyraził słowa uznania dla pracownika Urzędu Miejskiego Pana Tomasza 

Galiosa za doprowadzenie do końca skomplikowanej procedury związanej ze zmianą 

organizacji ruchu na ulicy Orzeszkowej i Ogrodowej. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła przerwę. 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2017. 

 

Skarbnik uzasadniła potrzebę przyjęcia uchwały. 

Wobec braku pytań wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą. 
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Uchwała Nr 258/XXXIII/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2017 została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad 24. Zakończenie sesji.  

 

W związku z wyczerpaniem programu obrad wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła 

XXXIII sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 15.05. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

 

Sesję prowadzili:         Protokołowała: 

 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 

 

……………………….       …………………….. 

 

 

Janina Perz 

 

 

………………………. 


