
 
O G Ł O S Z E N I E 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

        Zawiadamiam, że 3 marca (czwartek)  
2011 roku o godz. 16.00, w sali posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Kaletach odbędzie się IV sesja Rady 
Miejskiej w Kaletach. 

 

Zapraszamy mieszkańców miasta. 
 
 
 
 
 



                                                                                    
 Kalety, dnia 22 lutego 2011 roku                              

 
 

P O S T A N O W I E N I E   Nr  04/11 
 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej. 
 
       Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 roku,  Nr 142,  poz. 1591 z późniejszymi zmianami). 

 
p o s t a n a w i a m 

 
zwołać na dzień 3 marca 2011 roku o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Kaletach IV sesję Rady Miejskiej  
z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad III sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
4. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu na hasło promocyjne Miasta Kalety. 
5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  
6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w okresie 

międzysesyjnym. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2011 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona 
dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej  
na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej – budowa 
kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochronie 
ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Kalety na lata 2011-2016. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2011 r.” 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Kalety na 2011 rok.” 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy 
Kalety na okres od dnia 01 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację 

zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do 
inwestowania. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Kalety 
18. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola w mieście 

Kalety. 
19. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre 

zasady wynagrodzenia za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym 
w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kalety, dodatków do wynagrodzenia, 
nagród i dodatków specjalnych. 

20. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 
21. Przyjęcie propozycji przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach na temat przekazywania 

powiadomienia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Kaletach wraz z załącznikami drogą internetową. 
22. Wolne wnioski i informacje. 
23. Interpelacje i zapytania radnych.  
24. Zakończenie sesji.  

Numeracja uchwał podjętych na sesji rozpocznie się od numeru 21/IV/2011. 
 
 
Otrzymują: 

1.  15 Radnych. 
2.  Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice. 
3.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, ul. Grabowa 3, 40-172 Katowice. 
4.  Burmistrz Miasta. 
5.  Sekretarz Miasta. 
6.  Skarbnik Miasta. 
7.  Radca Prawny UM. 
8.  RM a/a.    


