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Protokół nr XXIV/2012 
  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 
 
Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 
Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach o godz. 16.00 otworzył przewodniczący Rady 
Miejskiej E. Ptak. Na wstępie powitał burmistrza, mecenasa, zastępcę burmistrza, skarbnika 
oraz przybyłych mieszkańców.   
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. 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący E. Ptak zaproponował, aby wnieść następujące zmiany do porządku obrad:  
- zamienić miejscami punkty 11 i 12, tak aby podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 nastąpiło przed głosowaniem nad budżetem Miasta 
Kalety na 2013 rok (za zmianą opowiedziało się 15 radnych), 
- wprowadzić punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości (za zmianą opowiedziało się 15 radnych). 
 
Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  
5. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach 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 2013-2025. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kalety na 2013 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-

2025. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Kalety. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów.  



2 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
21. Interpelacje i zapytania radnych. 
22. Wolne wnioski i informacje. 
23. Zakończenie sesji.  

 
Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej  
w Kaletach. 
 
Przewodniczący zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu  
XXII (z uwzględnieniem uwag radnej M. Wiatrek) i XXIII sesji. Radna I. Nowak zgłosiła 
wcześniej uwagę techniczną, którą naniesiono, więcej uwag nie zgłoszono, a protokoły 
zostały przyjęte. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  
 
Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik  
do protokołu.  
Następnie radni zadawali pytania. Radna B. Kąkol pytała - kto powinien ponosić koszty 
badania dendrologicznego w związku z wnioskiem o wycinkę drzew, burmistrz odpowiedział, 
że Zarząd Dróg Wojewódzkich. Radny Z. Mirowski wspomniał, że podczas gali w Sosnowcu 
burmistrz otrzymał nagrodę Srebrnego Klucza. Wiceprzewodniczący R. Sendel prosił  
o szczegóły dot. spotkania w sprawie subregionu centralnego, burmistrz odpowiedział,  
że podczas spotkania nie doszło do wyłonienia lidera, obecnie tę funkcję pełni (tymczasowo) 
Mikołów. 
 
Ad. 5. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach  
w okresie międzysesyjnym. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej  
w okresie międzysesyjnym (stanowi ono załącznik do protokołu).  
 
Ad. 6. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej. 
Ad. 7. Odczytanie opinii i wniosków stałych komisji Rady Miejskiej. 
Ad. 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Ad. 9. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta Kalety w sprawie opinii  
i wniosków stałych komisji Rady Miejskiej, 
 
Głos zabrała Pani skarbnik, która poinformowała, że projekty uchwał przedstawiała na 
posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej. Następnie wypowiedzieli się przewodniczący 
poszczególnych komisji. 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów J. Perz odczytała wnioski jakie komisja 
wystosowała w sprawie dokonania przesunięć w projekcie budżetu na 2013 rok*, przy tym 
powiadomiła, że za ostatnim wnioskiem głosowało 2 radnych, zaś 3 wstrzymało się od głosu. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej... B. Kąkol, poinformowała, że w wyniku analizy 
budżetu komisja złożyła w dniu 27 listopada wnioski z propozycjami przesunięć* i podpisali 
się pod nimi wszyscy członkowie komisji. Burmistrz ustosunkował się pozytywnie do dwóch 
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z wniosków, zaś do trzeciego związanego z przeznaczeniem środków na wykonanie chodnika 
w Miotku negatywnie, radna B. Kąkol wyraziła żal, że pomimo obietnic sprawa ta nie została 
ujęta w budżecie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Klimek poinformował, że komisja 
nie wystosowała żadnych wniosków, omawiano budżet i dyskutowano nad wnioskiem dot. 
zarezerwowania środków na budowę chodnika w Miotku, komisja stwierdziła, że ze względu 
na konieczność skanalizowania tej części miasta jest to w tej chwili bezzasadne. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty... I. Nowak powiadomiła, że komisja również złożyła 
pismo z wnioskami dot. przesunięć środków*, burmistrz do wniosków ustosunkował się 
pozytywnie. 
*wnioski komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej, który powiadomił, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa projekty uchwał budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 
zaopiniowała pozytywnie. Opinia została odczytana na posiedzeniach wszystkich komisji 
stałych Rady Miejskiej i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Podobnie jak 
stanowisko burmistrza w sprawie wniosków i opinii komisji stałych. 
Sam burmistrz uznał budżet za ambitny, w związku z kwotą przeznaczoną na inwestycje, 
które obejmą Kalety od Miotka, aż po Drutarnię. Przeprosił przy tym, że pewne inwestycje się 
w nim nie znalazły. Zaznaczył też, że budżet to kwestia dynamiczna i ciągle będzie się 
zmieniał, stwierdził, że należy również mieć na względzie wydatki ustawy śmieciowej. 
 
Ad. 10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-
2025. 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kalety na 2013 rok. 
 
 W trakcie dyskusji nad projektem uchwały budżetowej podnoszono następujące kwestie: 
radny R. Gryc informował o wysokości dotacji na kluby sportowe w powiecie tarnogórskim, 
wg zasięgniętych informacji Unia Kalety po Ruchu Radzionków ma ją najwyższą. Radna  
M. Wiatrek powiadomiła o piśmie jakie złożyła w sprawie uchwały budżetowej, gdzie 
wskazała z jakich paragrafów (utrzymanie zieleni w mieście, oświetlenie ulic, dodatki 
mieszkaniowe) można by przesunąć środki z przeznaczeniem ich na remonty dróg. Radna 
zauważyła, że kwota 40 tys. przeznaczona na park w Jędrysku (min. na wykonanie ścieżek) 
powinna być przeznaczona na drogi. Skarbnik zaznaczyła, że w poprzedniej kadencji 
wykonano projekt (burmistrz wtrącił, że koncepcję) zagospodarowania parku za ok 24 tys. zł. 
Radna B. Kąkol wyraziła swoje zdanie nt. projektu uchwały – wskazując, że kwota 250 tys. zł 
przeznaczona na dodatki mieszkaniowe stanowi swego rodzaju rezerwę, a środki tam 
zabezpieczane mogłyby być przeznaczone na konkretny cel ważny dla mieszkańców, 
podkreśliła jak ważne jest  bezpieczeństwo mieszkańców ulicy Tarnogórskiej, którzy nie 
posiadają chodnika (w szczególności tyczy to dzieci i osób starszych).Wiceprzewodniczący 
R. Sendel oznajmił, że tak duża kwota przeznaczona na inwestycje (ponad 30%) stanowi  
o szybkim rozwoju miasta. Podziękował tym, którzy opracowywali budżet i zawnioskował  
o remont Sali posiedzeń. Następnie dyskutowano nad inwestycjami oraz wydatkami jakie 
będzie musiało ponieść miasto w związku z ustawą śmieciową, oraz parkiem w Jędrysku 
(radni J. Perz oraz G. Krupa podkreślili jak ważne jest dla mieszkańców zagospodarowanie 
tego miejsca). Radna M. Potempa poparła wydatki na zieleń w mieście podkreślając,  
że w końcu teren przy zbiorniku w Zielonej jest zadbany. Kończąc dyskusję przewodniczący 
E. Ptak podsumował półmetek działań władz, mówił o oszczędnościach i pozyskiwaniu 
funduszy oraz okresie inwestycji w kanalizację (od 2016 r. gmina za nieskanalizwonie będzie 
płaciła kary). 
Następnie przewodniczący zarządził kolejno głosowanie nad uchwałami: 
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Uchwała Nr 221/XXIV/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 
została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Uchwała Nr 222/XXIV/2012 w sprawie budżetu miasta Kalety na 2013 rok została przyjęta 
większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 (obecnych 15 radnych). 
 
Burmistrz podziękował pani skarbnik za sporządzenie budżetu, a radnym za jego przyjęcie. 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok. 
 
Skarbnik R. Sosnica poinformowała, że zaznajomiła wszystkie komisje ze zmianami 
wprowadzanymi do budżetu projektem uchwały. 
Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (oprócz Komisji Rewizyjnej, która 
głosowanie pozostawiła na sesję) 
Wobec braku pytań przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 223/XXIV/2012 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 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 
2012-2025. 
 
Skarbnik R. Sosnica poinformowała, że projekt uchwały omawiała na posiedzeniu wszystkich 
komisji, a jej wyjaśnienia nie budziły zastrzeżeń. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 224/XXIV/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2012- 2025 została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Kalety. 
 
Projekt uchwały przedstawił burmistrz. Następnie o opinię poproszono przewodniczących 
komisji stałych Rady Miejskiej. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej... B. Kąkol 
poinformowała, że omawiano wszystkie projekty uchwał dot. gospodarowania odpadami,  
a głosowanie pozostawiono na sesję, przy tym wyraziła własną opinię – podkreślając,  
że ustawa skierowana jest przeciwko rodzinom wielodzietnym, również zwróciła uwagę na 
fakt konieczności podania stawki za wywóz odpadów jeszcze przed przetargiem. Mecenas  
M. Pawełczyk zgodził się ze słowami radnej B. Kąkol, powiadomił, że ustawa ma być 
nowelizowana, a nowelizacja przewiduje uwzględnienie 2 kryteriów wyboru metody, omówił 
problem wynikający z daty przyjęcia Regulaminów przez gminy, wyraził również obawę co 
do możliwości monopolizacji rynku. Podkreślił, że Rada musi przyjąć uchwały lecz będą one 
na pewno zmieniane. Rada B. Kąkol zaproponowała, aby uchwał w ogóle nie podejmować  
i obowiązek ten „zrzucić” na Wojewodę, mecenas odpowiedział, że byłoby to możliwe gdyby 
nie fakt, że Miasto związane jest porozumieniem z innymi gminami. Podczas dyskusji 
poruszano również temat uciążliwych zapachów na terenie Kalet. 
Komisja Budżetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię nt. projektu uchwały, Komisje 
Rewizyjna oraz Oświaty... głosowanie pozostawiły na sesję. Przy tym przewodniczący  
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J. Klimek zastanawiał się w jaki sposób będą egzekwowane opłaty od właścicieli domków 
letniskowych. Burmistrz poinformował, że będą podejmowane działania, aby składali oni 
deklaracje, dodał również, że deklaracje będą zmieniane wielokrotnie ze względu na ciągłą 
rotację wśród mieszkańców. 
Skarbnik R. Sosnica powiadomiła o negocjacjach w sprawie zakupu programu do obsługi 
gospodarki odpadami oraz tworzeniu bazy użytkowników. 
Na koniec radna B. Kąkol pytała czy na terenie Kalet są bezdomni, burmistrz odpowiedział, 
że nie. 
W związku z wyczerpaniem dyskusji przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie 
nad uchwałą. 
Uchwała Nr 225/XXIV/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Kalety została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  
 
Projekt uchwały omówił burmistrz. Komisje analizowały projekt uchwały, jednak decyzję  
w sprawie głosowania pozostawiły indywidualnie na sesję.  
Wobec braku pytań przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 226/XXIV/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  
 
Projekt uchwały omówił burmistrz, komisje głosowanie nad projektem pozostawiły na sesję. 
W związku z możliwością zadawania pytań i zgłaszania uwag wywiązała się dyskusja  
w temacie segregowania śmieci, radna B. Kąkol zastanawiała się czy utrzymane będą punkty 
skupu złomu i makulatury, radny J. Klimek zastanawiał się w jaki sposób będzie rozwiązana 
selektywna zbiórka odpadów.  
Wobec braku dalszych uwag przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 227/XXIV/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
 
Projekty uchwał omówił burmistrz, przy tym podkreślił, że dopiero po przetargu okaże się 
jaki będzie koszt funkcjonowania systemu. 
Komisje analizowały projekt uchwały, jednak decyzję w sprawie głosowania pozostawiły 
indywidualnie na sesję. Radna B. Kąkol zauważyła, ze opłatę wpłaca się zaliczkowo przed 
wykonaniem usługi, a nie za jej wykonanie, radna J. Perz pytała czy mieszkańcy otrzymają 
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gotowe druki wpłat tak jak przy podatkach (opowiedziano, że najprawdopodobniej tak). 
Radny R. Gryc pytał kto ma wypowiadać umowy, mecenas poinformował, że można  
to rozpatrywać w dwojaki sposób, albo samemu, albo z mocy wejścia w życie nowych 
uregulowań prawnych umowy powinny przestać obowiązywać od 1.07.2013 r., radna  
B. Kąkol powiadomiła, że czytała w prasie (Gwarek), iż mieszkańcy umowy powinni 
wypowiadać sami.  
Wobec braku dalszych pytań i uwag przewodniczący Rady Miejskiej zarządził kolejno 
głosowanie nad uchwałami.        
Uchwała Nr 228/XXIV/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Uchwała Nr 229/XXIV/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości przyjęta 
jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
 
Projekt uchwały omówił burmistrz. Następnie swoją opinię wyraziły komisje stałe Rady 
Miejskiej. Przewodnicząca Komisji Gospodarczej... B. Kąkol poddała propozycję komisji, 
aby nieruchomość, którą stanowi droga do prywatnych działek, została wykupiona przez ich 
właścicieli- komisja opowiedziała się przeciw przyjęciu projektu uchwały. Komisja Budżetu  
i Finansów głosowanie pozostawiła na sesję, Komisja Rewizyjna nie omawiała tematu 
ponieważ nie otrzymała projektu uchwały. Przewodnicząca Komisji Oświaty... I. Nowak 
wyraziła opinię, aby nie podejmować uchwały, gdyż o ile właściciele działek jej nie wykupią 
w przyszłości droga przejdzie pod własność Skarbu Państwa. 
Następnie przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został jednogłośnie odrzucony. 
Wynik głosowania: za – 0, przeciw – 15, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 21. Interpelacje i zapytania radnych.  
Ad. 22. Wolne wnioski i informacje. 
 
Radni zgłaszali bieżące sprawy: 
 
Radna Irena Nowak podziękowała burmistrzowi i przewodniczącemu za życzenia 
świąteczne. 
 
Radna Blandyna Kąkol prosiła, aby w przyszłości ogłoszenia o spotkaniach z mieszkańcami 
przekazywać w kościołach oraz podziękowała za zainstalowanie lampy na moście na ulicy 
30-lecia. Radna poinformowała również o planowanej zmianie ustawy o prawie wodnym, 
gdzie obowiązek wynikający z ustawy spadnie na gminy. Przy okazji burmistrz poruszył 
sprawę PRIM-u i ewentualności przejęcia wodociągów przez miasto. Skarbnik pokrótce 
nakreśliła sprawę zadłużenia spółki wobec miasta oraz kompensowania należności.  
 
Radna Janina Perz prosiła, aby jeszcze w miesiącu grudniu zamieścić na stronie 
internetowej miasta informacje na temat ustawy śmieciowej (przy tym burmistrz 
zasygnalizował kontrowersje jakie wzbudza wśród mieszkańców ustawa śmieciowa) oraz 
podziękowała burmistrzowi, pani skarbnik i Radzie za całoroczną współpracę.  
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Radny Robert Gryc podziękował za spotkania z mieszkańcami, pytał również o sprawę 
mieszkańców dot. przyłącza elektrycznego. 
 
Radny Zygmunt Mirowski zasygnalizował, że studzienka przy przystanku w Kuczowie jest 
poniżej poziomu i należałoby ją wyrównać, ponad to zwrócił się o naprawę nawierzchni ulicy 
Dębowej (na skrzyżowaniu z ulicą Paderewskiego).  
 
Burmistrz wraz z przewodniczącym zaprosili na Jarmark Przedświąteczny, koncert chóru 
„Sonata” (w Kaletach i Miotku), seanse kina Orange oraz złożyli obecnym życzenia 
świąteczne.  
 
Ad. 23. Zakończenie sesji. 
 
Program sesji został wyczerpany więc przewodniczący ogłosił zakończenie XXIV sesji Rady 
Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 19.30.  
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
 
Sesję prowadził:         Protokołowała: 
 
 
Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 
 

 


