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Protokół nr XII/VII/2015 

 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19 listopada 2015 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 
 

Obrady XII sesji Rady Miejskiej w Kaletach, o godz. 13.00, otworzył przewodniczący Rady 

Miejskiej Eugeniusz Ptak. Powitał burmistrza, zastępcę burmistrza, skarbnika oraz mecenasa. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (nieobecni 

radni: Kazimierz Złotosz i Piotr Kuder), co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 

osób, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności 

radnych oraz gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący zaproponował rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty: 

- podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Senior Wigor w Kaletach 

(jako punkt 8): za zmianą opowiedzieli się wszyscy radni; 

- podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia 

podatku rolnego w 2016 roku (jako punkt 16): za zmianą opowiedzieli się wszyscy radni; 

- podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Kalety do Rady 

Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” (jako punkt 17): za zmianą opowiedzieli 

się wszyscy radni. 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak poinformował również, że w trakcie sesji zaprezentowana 

będzie książka pt „Lubsza – Kuczów – Kalety. 650 lat wspólnego dziedzictwa. Kalety 

współczesne”. 

 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

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

4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Kaletach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Senior Wigor w 

Kaletach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Kaletach. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia 

podatku rolnego w 2016 roku. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Kalety do Rady 

Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2023. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Wolne wnioski i informacje. 

22. Zakończenie sesji.  

 

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

Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu  XI 

sesji. Uwag nie zgłoszono. 

 

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.  

 

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

 
Burmistrz przedstawił obecnym sprawozdanie ze swej działalności w okresie międzysesyjnym. 

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu. Następnie radni zadawali pytania: 

przewodniczący Eugeniusz Ptak pytał, o szczegóły programu ograniczenia niskiej emisji 

(burmistrz odpowiedział, że będzie on głównie związany z pozyskiwania energii z 

fotowoltaiki). Wiceprzewodnicząca Janina Perz pytała, czy w związku z powyższym będą 
przeprowadzane spotkania z mieszkańcami (burmistrz odpowiedział, że tak).  

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz, poinformował przy tym, że podwyższenie stawki jest 

solidarną decyzją wszystkich członków grupy przetargowej. Następnie skarbnik przedstawiła 

analizę wpływów i wydatków dotyczących funkcjonowania ustawy odpadowej za 2015 rok. 

Komisje stałe wyraziły pozytywną opinię nt. projektu uchwały (w Komisji Oświaty… wynik 

głosowania: 3 za, 1 wstrzymujący), przy tym przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard 

Sendel pytał, czy wszystkie gminy z grupy przetargowej będą miały takie same stawki cenowe 

(burmistrz odpowiedział, że tak), pytał również o formę i zakres udzielania ulg dla rodzin 

wielodzietnych (burmistrz odpowiedział, że projekt uchwały w tym zakresie wypracowany 

będzie wspólnie z grupą przetargową). 
Wobec braku dalszych pytań i uwag przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 87/XII/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi została przyjęta większością głosów. 

Wynik głosowania: za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 (obecnych 13 radnych). 
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Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w 

Kaletach. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz, następnie mecenas Michał Pawełczyk omówił kwestię 
techniczną związaną z podzieleniem jednej uchwały, której projekt radni otrzymali w 

materiałach na sesję na dwie odrębne uchwały: pierwszą - w sprawie utworzenia Domu Senior-

WIGOR i drugą - w sprawie nadania mu statutu. Mecenas zaznaczył, że kwestia ta jest 

następstwem uzgodnień z organem nadzoru, a następnie podał treść poszczególnych uchwał. 

Komisje stałe wyraziły opinię na temat projektu, opowiadając się za jego przyjęciem jako 

uchwały. 

W związku z brakiem pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak odczytał treść uchwały, a 

następnie zarządził głosowanie. 

Uchwała Nr 88/XII/2015 w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w 

Kaletach została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Senior Wigor w 

Kaletach. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak odczytał treść uchwały, a następnie zarządził 

głosowanie. 

Uchwała Nr 89/XII/2015 w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Senior Wigor w 

Kaletach została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w 

Kaletach. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. Przy tym wspomniał o okresie wymaganym do utrzymania 

Domu Senior WIGOR. 

Komisje Oświaty… oraz Rewizyjna opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały jako 

uchwały, zaś Komisja Gospodarcza… odłożyła głosowanie w tej sprawie na sesję. Komisja 

Budżetu i Finansów zastanawiała się, czy z domu seniora będą mogły skorzystać osoby 

niepełnosprawne (burmistrz odpowiedział, że dostosowanie lokalu dla osób niepełnosprawnych 

nie było wymogiem przy staraniu się o środki na stworzenie placówki). 

W trakcie dyskusji nad projektem uchwały zastępca burmistrza Dariusz Szewczyk zgłosił 

następujące poprawki – skreślenie § 5 oraz zastąpienie w § 6 słowa „następnego” słowem 

„danego” – które naniesiono. 

Radny Adam Gabryś stwierdził, że aby zachęcić osoby do korzystania z Domu Senior-WIGOR 

można by zastosować tzw. okres rozruchowy. 

Wiceprzewodnicząca Janina Perz zastanawiała się co stanie się w sytuacji, gdy ktoś zapłaci za 

dany miesiąc i zachoruje (skarbnik odpowiedziała, że w przypadku choroby i uzasadnionej 

nieobecności koszta będą zwracane). 

W związku z brakiem dalszych pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził 

głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 90/XII/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Kaletach została przyjęta 

jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 

 

Następnie przewodniczący Eugeniusz Ptak udzielił głosu Panom Bernardowi Szczechowi oraz 

Edwardowi Wyżgoł, którzy zaprezentowali radnym wydawnictwo pt „Lubsza – Kuczów – 

Kalety. 650 lat wspólnego dziedzictwa. Kalety współczesne”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minut przerwy, po której przekazał prowadzenie 

dalszej części obrad wiceprzewodniczącej Rady Pani Janinie Perz. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. 

Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec braku uwag i pytań wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz zarządziła 

głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 91/XII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. 

Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec braku uwag i pytań wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz zarządziła 

głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 92/XII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

 
Skarbnik oświadczyła, iż stawki podatkowe omawiane były na posiedzeniach komisji stałych 

Rady Miejskiej, przy tym dodatkowo przedstawiła stawki podatku obowiązujące w sąsiednich 

gminach. 

Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię nt. projektu uchwały (poza Komisją 
Gospodarczą… która głosowanie nt. projektu uchwały pozostawiła indywidualnie na sesję).  
Następnie radni zgłaszali pytania i uwagi. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel 

przekazał sugestię powstałą podczas posiedzenia komisji, dotyczącą przygotowania projektu 

uchwały w sprawie ulg dla przedsiębiorców, którzy będą tworzyli nowe miejsca pracy. 

Wobec braku dalszych uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 93/XII/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

 
Projekt uchwały został omówiony przez panią skarbnik na posiedzeniach komisji stałych Rady 

Miejskiej, wobec czego wiceprzewodnicząca poprosiła o wyrażenie opinii przez 

przewodniczących komisji.  

Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (poza Komisją 
Gospodarczą… która głosowanie pozostawiła indywidualnie na sesję).  
Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz zarządziła 

głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 94/XII/2015 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu została 

przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 
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Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i 

deklaracji podatkowych. 

 
Skarbnik R. Sosnica poinformowała, że projekt uchwały omawiała na posiedzeniach komisji 

stałych Rady Miejskiej. Następnie opinię wyrazili przewodniczący komisji, informując, że 

członkowie komisji opowiedzieli się za przyjęciem projektu uchwały jako uchwały. 

Wobec braku uwag i pytań wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 95/XII/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

 
W związku z faktem iż projekt uchwały omówiony został szczegółowo na posiedzeniach 

komisji, wiceprzewodnicząca zwróciła się do przewodniczących komisji stałych o wyrażenie 

opinii na jego temat. 

Komisje Budżetu i Finansów oraz Rewizyjna opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały 

jako uchwały. Przewodnicząca Komisji Oświaty… Irena Nowak zgłosiła w imieniu komisji 

wniosek formalny, dotyczący pozostawienia opłat targowych na poziomie z roku 2015, 

argumentując go wprowadzeniem od 2016 roku dobrowolności dla gmin w pobieraniu opłat 

targowych. Wywiązała się dyskusja: radny Ryszard Sendel wyraził opinię, że podwyżki 

dotyczą w tym roku wszystkich mieszkańców dlaczego więc nie handlujących na targu. Radna 

Irena Nowak stwierdziła, że podwyżka może spowodować, że nikt z handlujących nie będzie 

przyjeżdżał do Kalet. W trakcie dyskusji wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej Alojzy 

Rupik poinformował, że komisja była za przyjęciem projektu uchwały, jednakże po dyskusji 

prosi członków komisji, aby zagłosowali zgodnie z własnym sumieniem. 

Następnie wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad wnioskiem 

formalnym: aby pozostawić opłatę targową na tym samym poziomie co w 2015 roku. 

Wynik głosowania: za – 7, przeciw – 6, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 

Wobec powyższego większością głosów przyjęta została uchwała Nr 96/XII/2015 w sprawie 

opłaty targowej ze stawkami obowiązującymi w 2015 roku. 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 
obliczenia podatku rolnego w 2016 roku. 

 
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej, odczytał również pozytywną 
opinię Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej na temat projektu. 

Wobec faktu, iż projekt uchwały nie był omawiany na posiedzeniach komisji 

wiceprzewodnicząca Janina Perz otwarła dyskusję w przedmiotowej sprawie. 

Głosów nie zgłoszono, wobec powyższego przystąpiono do głosowania nad uchwałą.  
Uchwała Nr 97/XII/2015 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 
obliczenia podatku rolnego w 2016 roku została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Kalety do Rady 

Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. 

Wiceprzewodnicząca Janina Perz zapytała, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi lub pytania do 

projektu. Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad uchwałą. 
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Uchwała Nr 98/XII/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Kalety do Rady 

Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok. 

 
Skarbnik omówiła II wersję załącznika uchwały w sprawie zmian budżetu: plan zadań 
inwestycyjnych. 

Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię nt. projektu uchwały. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 99/XII/2015 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2015 rok została przyjęta 

jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2015-2023. 

 
Skarbnik oświadczyła, iż zmiany WPF omawiane były na posiedzeniach komisji stałych Rady 

Miejskiej. 

Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię nt. projektu uchwały. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 100/XII/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2023 została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 13 radnych). 

 

Ad. 20. Interpelacje i zapytania radnych. 

 
Radny  Alojzy Rupik przedstawił problem mieszkanki dzielnicy Zielona dotyczący 

uciążliwości związanej z wybudowanym przez Nadleśnictwo parkingiem (spływająca na 

posesję woda, kurz), radny złożył również propozycje zmian do projektu budżetu na 2016 rok 

dotyczące budowy dróg Miłej, Ogrodowej oraz wykonanie projektu budowy ulicy Bocznej. 

Radny zasugerował również, aby wysłać własne propozycje dotyczące przebudowy ulicy 

Tarnogórskiej. 

Radny Adam Gabryś zgłosił uszkodzenie mostku na ulicy Anioła, prosił o wyrównanie ulicy 

Jaworowej, odnowienie znaku drogowego „ulica Ligonia” oraz o poszerzenie ulicy Witosa w 

końcowym jej odcinku. Dodatkowo zwrócił się o wystąpienie do powiatu o poprawę 
nawierzchni wjazdów ulic bocznych na ulicę Mickiewicza. 

Radna Irena Nowak zwróciła się ponownie z prośbą o przycięcie drzew na osiedlu 1 Maja 

oraz o położenie kolejnych płyt na ulicy Słowackiego celem wyrównania nawierzchni tej drogi. 

Radny Ryszard Sendel podziękował za szybką interwencję w sprawie korodujących słupów 

oświetleniowych oraz zwrócił uwagę na konieczność odnowienia znaku na ulicy Prusa przy 

wyjeździe na ulicę Leśną. 
Radna Mirosława Potempa prosiła o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie 

złego stanu nawierzchni ulicy XXX-lecia oraz prosiła o wyrównanie ulicy Miłej (burmistrz 

odpowiedział, że drogi nieutwardzone naprawiane będą w marcu przyszłego roku, gdyż o tej 

porze roku będzie to działanie krótkotrwałe i nieekonomiczne). 

Radna Teresa Mryka podziękowała za załatanie dziury w ulicy Paderewskiego, pytała o 

tablicę informacyjną, która była usytuowana przy klubie LKS Małapanew Kuczów, 

wspomniała przy tym o złym stanie i usytuowaniu (kolidującym z wjazdem na posesję) tablicy 

informacyjnej na ulicy Paderewskiego przy sklepie w Kuczowie. Radna zastanawiała się 
również, czy nie można by wygospodarować środków na wykonanie podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych przy Urzędzie Miejskim. 
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Radny Grzegorz Krupa podziękował za wyczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w 

Jędrysku, prosił o poszerzenie wjazdu z ulicy Łącznej na ulicę Rymera oraz pytał o szanse na 

dokończenie remontu ulicy Rymera. 

Radny Antoni Jeż prosił o interwencję w powiecie w sprawie złego stanu chodnika przy ulicy 

Lublinieckiej (radny E. Drabik stwierdził, że właścicielem chodnika jest likwidator KZCP). 

 

Ad. 21. Wolne wnioski i informacje. 

 
Radna Mirosława Potempa skierowała słowa podziękowania w stronę radnego Ryszarda Sendla 

za zorganizowanie pokazu florystycznego dla członków Klubu Seniora. 

Następnie głos zabrał burmistrz Klaudiusz Kandzia, który przedstawił zebranym informację na 

temat umowy użyczenia dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na okres kolejnych 5 lat. 

Wiceprzewodnicząca powiadomiła o piśmie klubów sportowych w sprawie zwiększenia dotacji 

na dofinansowanie sportu oraz zaprosiła na ogólnopolski turniej rock&rolla o puchar 

burmistrza. 

Przewodniczący Eugeniusz Ptak poinformował, że ze względu na planowany remont Sali 

posiedzeń Urzędu Miejskiego kolejna sesja odbędzie się poza Urzędem. 

 

Ad 22. Zakończenie sesji.  

 
W związku z wyczerpaniem programu obrad wiceprzewodnicząca Janina Perz zamknęła XII 

sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 16.25. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 
 

Sesję prowadzili:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 
……………………….       …………………….. 

 
 

 

Janina Perz 

 

……………………….. 


