
Protokół nr IX/2011 
sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 8. września 2011 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 
 
Ad. 1. Otwarcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak o godzinie 16.00 otworzył IX 
sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 
Powitał burmistrza K. Kandzia, radcę prawnego M. Pawełczyka, skarbnika                
R.Sośnica, mieszkańców miasta oraz zaproszonych gości. 
Stwierdził, że 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 oświadczył, iż sesja odbędzie się bez rozpatrywania dodatkowych 
punktów.  
 
Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad V sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu 
VIII sesji.  
Radna Janina Perz zapytała o słowo „krawężniki” w części dotyczącej zobowiązań firmy 
„Więcek”. Ustalono, iż zostanie ono poprawione na „kostkę brukową”. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 
Burmistrz przedstawił obecnym sprawozdanie ze swej działalności w okresie 
międzysesyjnym. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu. 
Radna B. Kąkol nawiązując do sprawozdania zapytała, czy w związku z zatrudnieniem nowej 
firmy cateringowej w Publicznej Szkole Podstawowej nie można by było korzystać z usług tej 
samej firmy w ZSiP w Miotku. Przewodnicząca Komisji Oświaty I. Nowak oświadczyła, iż 
dyrekcja ZSiP zdecydowała się, że w kwestii cateringu w placówce, w stosunku do 
poprzedniego roku szkolnego, nie nastąpią zmiany. 
Radny R. Sendel zapytał, jakie wymierne korzyści przyniesie dla miasta zatrudnienie w PSP 
firmy cateringowej z Myszkowa w zamian za korzystanie z tradycyjnej kuchni szkolnej. 
Burmistrz oświadczył, iż jest to oszczędność w postaci 60 tysięcy złotych rocznie. 
Radny R. Gryc zapytał, czy jest już opracowany plan współpracy z Vitkovem na rok 2012. 
Burmistrz oświadczył, iż plan w większości opracowała strona czeska, która ma możliwość 
korzystania na ten cel z funduszy Unii Europejskiej ( Grupa Wyszechradzka), jako, że ma  
jeszcze jedno miasto partnerskie na Słowacji. Plan współpracy jest zatwierdzony przez obie 
strony, czeka teraz na decyzję w sprawie przyznania odpowiednich dotacji. 
 
Ad. 5. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach  
w okresie międzysesyjnym. 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił obecnym sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2011 rok   



 
Przewodniczący E. Ptak odczytał projekt zmian budżetu związany z przeniesieniem środków 
na budowę kanalizacji sanitarnej w Drutarni. Radni zostali z nim zapoznani już wcześniej 
podczas zebrań odpowiednich komisji. 
Radny R. Sendel, przewodniczący komisji zapytał o celowość postawienia nowej wiaty 
przystankowej przy ulicy Tarnogórskiej w Mokrusie. Problem został wyjaśniony przez 
Burmistrza i radną B. Kąkol. Uzgodniono, iż podobne przystanki staną w przyszłości również 
w innych częściach Kalet łacznie z centrum. 
Radny R. Sendel oświadczył, iż radni z dzielnicy Jędrysek są oburzeni przenoszeniem 
środków finansowych z planu remontu ulicy Rymera na kanalizację w Drutarni. Burmistrz 
wyjaśnił, iż inwestycja w Drutarni, ze względu na tragiczny stan ulicy 3 Maja, jest w tym 
momencie priorytetem. W Jędrysku również czyni się inwestycje, np. położenie nowej kostki 
brukowej na części ulicy Wodnej i Wolności. 
Radny R. Sendel zapytał, czy w tym roku będzie ukończona chociażby dokumentacja 
dotycząca remontu ulicy Rymera. Burmistrz odpowiedział, że w związku z przeniesieniem 
środków budżetowych nie będzie to możliwe.   
Radny K. Jelonek zaznaczył, że problemu ulicy 3 Maja w Drutarni nie można spychać na 
dalszy plan w nieskończoność, jak to było w poprzednich latach. 
Radna B. Kąkol poparła zdanie K. Jelonka twierdząc, iż w pierwszej kolejności należy brać 
p[od uwagę projekt remontu ulicy 3 Maja, gdyż znajduje się ona w tragicznym stanie. 
Przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 75/IX/2011 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2011 rok została przyjęta 
jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2011- 2022 
 
Przewodniczący E. Ptak poprosił o przybliżenie problemu zmiany WPF Panią skarbnik  
R. Sosnicę. 
R. Sosnica oświadczyła, iż zmiana dotyczy konieczności dowożenia określonych Ustawą  
o Systemie Oświaty grup dzieci do szkół  na terenie gminy. 
Problem omawiano wcześniej na forum wszystkich komisji Rady Miejskiej.    
Przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 76/IX/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 
2022 została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 46/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach 
z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach- Drutarni”. 
 
Przewodniczący E. Ptak poprosił o komentarz poprzedzający podjęcie uchwały panią 
skarbnik R. Sosnica. 
Skarbnik R. Sosnica oświadczyła, iż zmiana jest konieczna ze względu na dokonanie 
przedłużenia terminu spłaty pożyczki do roku 2022, w związku z czym wyższa musiała też 



być kwota przetargu. Problem był omawiany przez Panią R. Sosnicę z radnymi podczas 
posiedzeń komisji. 
Przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 77/IX/2011 w sprawie  zmiany Uchwały nr 46/VI/2011 Rady Miejskiej  
w Kaletach z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach- Drutarni” 
została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych 
 
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
 
Przewodniczący E. Ptak poprosił burmistrza K. Kandzia o wyjaśnienie sprawy. 
Burmistrz oświadczył, iż w uchwale tej chodzi na nabycie kolejnych udziałów  
w nieruchomości przy ulicy Rogowskiego w Jędrysku na której utworzono miejsca 
parkingowe. Problem był omawiany przez burmistrza na zebraniach  komisji Rady Miejskiej. 
Radna B.. Kąkol zauważyła, iż w uchwale w podstawie prawnej nie ma uzasadnienia 
wynikającego z Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami. 
Radca prawny oświadczył, iż zostanie ona uzupełniona o żądane uzasadnienie.  
Przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 78/IX/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 15 radnych 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kalety 
 
Przewodniczący E. Ptak poprosił burmistrza K. Kandzia o wprowadzenie radnych w problem 
podejmowanej uchwały. 
Burmistrz K. Kandzia oświadczył, iż problem wyjaśni po przerwie urbanista –Pan Zalewski . 
 
Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę. W przerwie opuścił obrady radny  
K. Jelonek. Obecnych 14 radnych. 
W przerwie do grupy gości i mieszkańców dołączył Pan Roman Czeluśniak. W celu 
zreferowania problemu dotyczącego kwestii istotnych dla podjęcia uchwały w sprawie zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalety na sali 
pojawili się zaproszeni : Pan  urbanista Zalewski oraz inspektor Wydziału Budownictwa  
i Zagospodarowania Przestrzennego Pani Martyna Ganc. 
 
Pan Zalewski przybliżył radnym problem ulicy Wąskiej w Kaletach- Miotku. Zauważył, iż  
w chwili obecnej widzi trzy rozwiązania dotyczące poszerzenia w/w ulicy: a) dojazd do 
działek będzie odbywał na zadzie służebności ( takie rozwiązanie funkcjonuje nieformalnie 
od dłuższego czasu), b) wszyscy zainteresowani dojdą do porozumienia i zgodnie z nim 
poszerzą drogę ( w związku z wielokrotnymi  bezskutecznymi próbami porozumienia, jakie w 
tym kierunku czyniono- wg. Pana Zalewskiego jest to rozwiązanie mało realne), c) 
rozwiązanie sprawy w trybie specustawy, od której mieszkańcy nie będą się mogli odwołać ( 
jest to rozwiązanie niekorzystne finansowo dla gminy, która tym samym musiała by ponieść 
koszty przebudowy drogi). 



Urbanista Zalewski stwierdził, iż są możliwe również rozwiązania połowiczne, których 
jednakże trzeba poszukać. 
Radni z okręgu Kuczów- Miotek- Zielona- Mokrus zaproponowali aby w sprawie ulicy 
Wąskiej zorganizować spotkanie z wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami. Spotkanie 
miało by się odbyć w świetlicy klubu sportowego „Małapanew” Kuczów w bliżej 
nieokreślonym terminie. 
Przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 79IX/2011 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kalety została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
Z posiedzenia rady wyszli urbanista Zalewski i inspektor M. Ganc 
 
Ad.11. Ponowne głosowanie na uchwałą nr 77/IX/2011 zmieniającej Uchwałę nr 
46/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Kaletach- Drutarni”. 
 
W związku z pomyłką Pani skarbnik R. Sosnica dotyczącą terminu spłaty pożyczki  
z WFOŚiGW ( zamiast 2014, jako początek spłaty pożyczki podano 2013 rok) konieczne było 
ponowne głosowanie na uchwałą. 
Przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 77/IX/2011 w sprawie  zmiany Uchwały nr 46/VI/2011 Rady Miejskiej w 
Kaletach z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach- Drutarni” została 
przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych 
 
Ad. 12.Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania  
w mieście do stanu faktycznego. 
 
Przewodniczący E. Ptak poprosił burmistrza K. Kandzia o krótkie zreferowanie tematu. 
Burmistrz przybliżył, iż chodzi o dopisanie ul. Lema do obwodu głosowania nr 3. Sprawa 
była wcześniej konsultowana z radnymi na obradach komisji. 
Radna B. Kąkol zauważyła, iż w podstawie prawnej uchwały nie figuruje Kodeks Wyborczy. 
Podstawa została uzupełniona o ten zapis. 
Przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 80IX/2011 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w 
mieście do stanu faktycznego została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
 
Ad. 13. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli „Analiza stanu i sposobu realizacji 
wniosków pokontrolnych kontroli RIO przeprowadzonej w 2010 roku”. 
 



Przewodniczący E. Ptak poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego R. Sendla  
o odczytanie protokołu. Radny R. Sendel odczytał protokół. 
Radna B. Kąkol  zauważyła, iż jest w nim kilka niejasności. Figuruje m.in. zdanie o trwałym 
zarządzie, którego być nie powinno.  
 
Ad.14. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Burmistrz K. Kandzia poinformował radnych, iż do Urzędu Miejskiego w Kaletach wpłynęły 
dwa pisma w sprawie nowych lokalizacji targowiska miejskiego na prywatnych posesjach. 
Jedną przedstawił przedsiębiorca Pan R. Czeluśniak, drugą Pani E. Rainer- Jośko. W związku 
z nieobecnością na Sali posiedzeń Pani E. Rainer- Jośko swoją ofertę przybliżył radnym Pan 
R. Czeluśniak. 
Po dyskusji, jaka wywiązała się pomiędzy radnymi a zainteresowanym przedsiębiorcą , który 
pomimo wielu argumentów świadczących przeciwko opłacalności jego pomysłu podtrzymał 
wolę otwarcia punktu targowego przy ulicy Drozdka.   
Przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie intencyjne „Rada Miejska wyraża wolę 
zamknięcia targowiska miejskiego z chwilą podjęcia działalności przez prywatnego 
przedsiębiorcę”. 
Uchwała intencyjna w sprawie zamknięcia targowiska miejskiego z chwilą podjęcia 
działalności przez prywatnego przedsiębiorcę została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Interpelacje i zapytania radnych: 
Z. Mirowski: 
- zapytał w jakim stadium znajduje się wniosek o montaż solarów w mieście 
- zaznaczył brak oświetlenia na ul. Paderewskiego, od pubu „Sajonara” do skrzyżowania  
w Miotku 
- zapytał o wyniki badań powietrza przy kurnikach w Kuczowie 
- prosił o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie chodnika przy  
ul. Paderewskiego  od restauracji „Amaro” po nieruchomość P. Kolano. 
M. Potempa: 
- zapytała, czy nadal będzie działał Młodzieżowy Dom Kultury w Jędrysku 
- zapytała o deptak na ulicy Stawowej w Zielonej 
- pytała o możliwość instalacji tabliczki informacyjnej przy „Drzewie Wolności” w Zielonej, 
która przybliżała by historię tego drzewa 
B. Kąkol”: 
- zapytała, dlaczego nie ma protokołu pokontrolnego RIO na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego 
- zapytała o brak oświetlenia na ul. XXX- lecia w Zielonej   
- zapytała, na jakim etapie są przygotowania Urzędu Miejskiego do realizacji wchodzącej  
w życie od 2012 roku nowej ustawie „O utrzymaniu porządku i czystości w gminach” 
- zasygnalizowała brak rozkładów jazdy busów firmy „Uni- Metal” na przystankach. 
J. Perz: 
- zapytała o udrożnienie kratek przy ulicach: Drozdka i Sienkiewicza 
- poinformowała, iż przy ul. Drozdka kratka ściekowa zalana jest asfaltem 
- zasugerowała, by doinformować mieszkańców o możliwości parkowania samochodów  
na parkingu przy ul. Rogowskiego ( przy sklepie Pana Jonika) 
- pytała, czy we wrześniu zostaną odnowione znaki poziome na drogach 



- poinformowała, iż huśtawka na pl. Zjednoczenia nie ma rączki, co skutecznie utrudnia 
dzieciom zabawę a może być także groźne dla ich bezpieczeństwa 
J. Klimek 
- zaproponował, by na ścieżce rowerowej do Kuczowa wyciąć korzenie drzew, które niszczą 
asfalt 
- poinformował, że na Zielonej, w lesie za leśniczówką zbudowano parking jednak ustawiony 
wcześniej zakaz ruchu   
- zauważył, że w razie potrzeby nie ma możliwości dojazdu karetki pogotowia na plażę  
w Zielonej przez zaparkowane wzdłuż drogi samochody 
- poinformował, że przy ul. Witosa rowy odwadniające są zarośnięte 
G. Krupa 
- zapytał, czy będą wykaszane wały przy rzece Mała Panew 
- prosił o wysypanie tłuczniem dziur na ul. Tylnej  
R. Gryc 
- pytał o oświetlenie ulic: Lublinieckiej i Dworcowej 
- zapytał o godziny otwarcia boiska Orlik, rodzice dzieci spędzających wolny czas na 
„Orliku” ubolewają, iż czynny on jest dopiero od godz. 16-tej- nawet w okresie wakacyjnym. 
E. Drabik 
- prosił o możliwość zorganizowania spotkania burmistrza z mieszkańcami Truszczycy 
R. Sendel 
- pytał o odpłatność za Biuletyn, zaproponował by w wystawianych fakturach uwzględniany 
był rabat dla dystrybutora 
- prosił, by przy końcu ul. Leśnej wyciąć rosnące zbyt bujnie chwasty 
- zgłosił, że parking przy ul. 1 Maja jest źle zrobiony, gdyż wyjazd od strony prawej stwarza 
niebezpieczeństwo, w związku z czym prosił o zmianę usytuowania parkingu. 
K. Złotosz 
- zauważył, iż dobrze by było malować koperty w miejscach, gdzie istnieją przystanki busów 
ponieważ dwa busy jadące w przeciwnych kierunkach a podjeżdżające w tym samym czasie 
na przystanek skutecznie blokują ruch 
- prosił o interwencję w sprawie zapchanych piaskiem studzienek przy ul. Karola Miarki 6 
 Z. Peła 
- poinformował, że przez parking przy ul. Pokoju przejeżdża jeden z przedsiębiorców 
notorycznie niszcząc płyty chodnikowe 
I. Nowak 
- prosiła, by poprzycinać rozrośnięte drzewa między blokami ponieważ gałęzie dostają się 
ludziom do okien 
M. Wiatrek 
- prosiła, by w Biuletynie zamieścić informację o wrzucaniu odpadów do pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów 
- prosiła, by wysypać tłuczniem dziury w ul. Szopena 
- pytała o stan własności lasku przy ul. Słowiańskiej, gdyż mieszkańcy zgłosili fakt 
ustawienia tam ogrodzenia dla psa.  
G. Krupa 
- zauważył, że ciężarówki dokonują rozładunku towarów na parkingu przy MDK niszcząc go 
E. Ptak 
- zapytał, czy gmina ma możliwość egzekwowania porządku na działkach należących do osób 
mieszkających poza Kaletami lub za granicą 
   
   
Ad. 15. Wolne wnioski i informacje 



Burmistrz K. Kandzia poprosił o oddanie głosu Panu Gatysowi, który poruszył problem 
zablokowania w czerwcu 2010 roku wynagrodzeń dla członków orkiestry dętej działającej 
przy MDK. 
W sprawie tej wypowiedział się zaproszony z tej okazji na zebranie Rady dyrektor MDK Pan 
M. Lisiecki, a także inny członek orkiestry- Pan M. Machoń, który dołączył do grupy gości 
wraz z córką- również członkinią orkiestry. 
Rada Miejska, po zgłębieniu problemu, nie podjęła konkretnych decyzji w sprawie 
wynagrodzeń członków orkiestry. Zadeklarowano powrót do tego tematu przy ustalaniu 
budżetu na rok 2012. 
Posiedzenie Rady opuścili: M. Lisiecki, M. Machoń, ? Machoń i R. Muller 
Radna I. Nowak- jako przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu- odczytała pismo 
Klubu Sportowego „Unia” Kalety w sprawie wyróżnień dla Franciszka Jonika, Stefana 
Jelonka, Janusza Neumanna oraz Bolesława Neumanna a także nadania honorowego 
obywatelstwa dr. Ryszardowi Faltusowi. 
Radna B. Kąkol zauważyła , iż pismo powinno być uzupełnione o uzasadnienia. Podkreśliła, 
iż Rada Miejska w Kaletach w kadencji 2002/2003 przyjęła ustawę o nadawaniu honorowego 
obywatelstwa  miasta. 
Radna I. Nowak- jako przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu- odczytała protokół 
z objazdowego posiedzenia komisji i wizyt w kaletańskich szkołach. 
Przewodniczący E. Ptak poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Biura Rady w okresie 
międzysesyjnym: 
- piśmie mieszkańców ul. Leśnej 
- piśmie KS „Unia” Kalety 
- piśmie dotyczącym wyboru ławników 
- piśmie Pani E. Rainer- Jośko w sprawie targowiska 
- piśmie Pana R. Czeluśniaka w sprawie targowiska 
Burmistrz K. Kandzia, wobec bliskiego terminu podpisania umowy z Nadleśnictwem 
Świerklaniec, wyraził chęć konsultacji z radnymi problemu utwardzenia tzw. „drogi na 
Zarach”, która połączyłaby Truszczycę z ulicą Tarnogórską w Miotku. 
Po dyskusji przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie intencyjne w sprawie upoważnienia 
burmistrza do podpisania umowy z Nadleśnictwem Świerklaniec dotyczącej utwardzenia 
drogi leśnej Truszczyca- Miotek. 
 Uchwała intencyjna w sprawie upoważnienia burmistrza do podpisania umowy  
z Nadleśnictwem Świerklaniec dotyczącej utwardzenia drogi leśnej Truszczyca- Miotek 
została przyjęta większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 11, przeciw – 1, wstrzymało się – 2. 
Obecnych 14 radnych. 
 
Ad. 16. Zakończenie sesji. 
 
Program sesji został wyczerpany przewodniczący ogłosił zakończenie IX sesji Rady Miejskiej 
w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie . Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Sesję prowadził:         Protokołował: 

 
Eugeniusz Ptak        Jacek Lubos 
      


