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Protokół nr XXI/2012 
  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 września 2012 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 
 
Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 
Obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Kaletach o godz. 10.00 otworzył przewodniczący Rady 
E. Ptak. Powitał burmistrza, skarbnika, mecenasa, gości oraz radnych.   
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (2 radnych 
spóźni się), 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. 
Przybyła radna M. Potempa (obecnych 14 radnych). 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący E. Ptak zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący 
podjęcia uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach - jako punkt 6 (za zmianą w porządku obrad opowiedziało się 14 
radnych).  
Przewodniczący poinformował również o piśmie radnej M. Wiatrek dotyczącym rezygnacji  
z funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej (mecenas podkreślił, że Komisja Rewizyjna 
nie może działać bez przewodniczącego). 
 
Przyjęty program sesji: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XX 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. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-

2022. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 

warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Kalety. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie nieprzyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie 

cyfrowej telewizji naziemnej. 
15. Interpelacje i zapytania radnych. 
16. Wolne wnioski i informacje. 
17. Zakończenie sesji.  
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Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XX sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu  
XX sesji. Radna B. Kąkol zgłosiła wcześniej uwagi techniczne, które naniesiono. Więcej 
uwag nie zgłoszono, a protokół został przyjęty. 
 
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 o sprawę oddzielenia 
się od subregionu centralnego (burmistrz wyjaśnił, że znaczyłoby to więcej środków dla 
miasta) oraz o podjęciu stanowiska w sprawie chipowania psów (burmistrz odpowiedział,  
że jeśli ościenne gminy nie zdecydują się na chipowanie psów, Kalety również nie). 
Wiceprzewodniczący R. Sendel pytał o informacje dotyczące kładki drewniano-klejonej w 
Truszczycy, burmistrz odpowiedział, że byłaby to kładka pieszo-rowerowa, przygotowana ma 
być szczegółowa oferta firmy zainteresowanej wykonaniem kładki. 
 
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).  
Ogłoszono przerwę. W tym czasie na obrady przybyła radna Z. Jelonek (obecnych 15 
radnych). 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 
 
Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały szczegółowo przedstawiała na posiedzeniach 
wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej, przy tym poinformowała  
o zmianie w podstawie prawnej (zmianę naniesiono). 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
Wobec braku pytań przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.  
Uchwała Nr 191/XXI/2012 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok. 
 
Głos zabrała skarbnik R. Sosnica, która poinformowała, że zaznajomiła wszystkie komisje ze 
zmianami wprowadzanymi do budżetu projektem uchwały. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 192/XXI/2012 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2012 rok została 
przyjęta większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 (obecnych 15 radnych). 
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Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2012-2022. 
 
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 193/XXI/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2012- 2022 została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Kalety. 
 
Projekt uchwały przedstawił burmistrz. Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną 
opinię o przedmiotowym projekcie. Przy tym radna B. Kąkol zaproponowała, aby wykreślić 
pkt 10 w załączniku do uchwały oraz dopisać dodatkowe uregulowania w punkcie 3 (zmiany 
uwzględniono). Radna Z. Jelonek zwróciła się o utworzenie dodatkowego przystanku w 
Drutarni, sekretarz odpowiedział, że korzystanie z dodatkowego przystanku uzależnione jest 
od woli przewoźnika i jego ujęcie w uchwale o niczym nie przeświadczy. Radna B. Kąkol 
dodała, że w sytuacji zainteresowania przewoźnika rozszerzoną trasą, uchwałę można 
zmienić. Skarbnik R. Sosnica zaproponowała, aby w treści całej uchwały Gminę Kalety 
zmienić na Miasto Kalety (zmianę naniesiono). 
Wobec braku dalszych uwag przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 194/XXI/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Kalety została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie  
z przystanków komunikacyjnych. 
 
Projekt uchwały zreferował burmistrz K. Kandzia, zaś komisje wyraziły pozytywną opinię na 
jego temat. Przy tym radna B. Kąkol pytała o skutki finansowe tej uchwały, radna M. Wiatrek 
poinformowała, że analizowano ten temat i wpływ do budżetu z tego tytułu wyniósłby około  
1 tys. zł na rok. 
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.        
Uchwała Nr 195/XXI/2012 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie  
z przystanków komunikacyjnych została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości. 
 
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości pod budowę farm 
fotowoltaicznych zreferował burmistrz. Przy tym ze względu na podjętą wcześniej uchwałę  
w zakresie przekazania tej nieruchomości (jako wkład w partnerstwie publiczno-prywatnym) 
prosił radnych o dokonanie wyboru korzystniejszego dla miasta. Radna B. Kąkol pytała, czy 
budowa farm na tych terenach jest zgodna z przeznaczeniem w planie zagospodarowania 
przestrzennego, mecenas odpowiedział, że powyższa kwestia została uzgodniona z urbanistą. 
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Dodał, że ogniwa fotowoltaiczne nie są zabudową, a czynsz dzierżawny ustalony będzie przez 
biegłego rzeczoznawcę. Przy tym podkreślił, że najkorzystniejsza dla gminy będzie opcja 
ciągłej dzierżawy (odpowiadając na apel radnej B. Kąkol, aby nie wydzierżawiać 
nieruchomości na okres powyżej 10 lat, gdyż mogłoby to być podstawą do prawa pierwokupu 
dla dzierżawcy). 
Burmistrz powiadomił również o liście intencyjnym potencjalnego dzierżawcy, który 
zadeklarował wybudowanie farmy do wiosny 2013 roku, a przy jej budowie mieliby być 
zatrudnieni mieszkańcy Kalet. 
Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
Wobec powyższego przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem 
uchwały, po uprzednim naniesieniu zmian w podstawie prawnej, które zaproponowała radna 
B. Kąkol. 
Uchwała Nr 196/XXI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Po głosowaniu głos zabrał mecenas M. Pawełczyk informując, że konsekwencją przyjęcia 
powyższej uchwały byłoby uchylenie mocy prawnej uchwał, które Rada Miejska 
podejmowała w zakresie przeznaczenia tej nieruchomości. W związku z czym 
przewodniczący E. Ptak zaproponował rozszerzenie porządku obrad o pkt 12. Podjęcie 
uchwały w sprawie utraty mocy prawnej uchwał, co następnie poddał głosowaniu. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy prawnej uchwał. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał przygotowany projekt uchwały, a następnie 
zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 197/XXI/2012 w sprawie utraty mocy prawnej uchwał została przyjęta 
jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
 
Projekt uchwały zreferował burmistrz. Przewodniczące wszystkich komisji stałych Rady 
Miejskiej poinformowały, że projekt uchwały był szczegółowo analizowany, uwagę 
wszystkich komisji zwróciła wysoka cena nieruchomości (cena miała zostać obniżona),  
w związku z powyższym głosowanie nad projektem pozostawiono na sesję. 
Następnie przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały.  
W wyniku głosowania projekt uchwały został jednogłośnie odrzucony. 
Wynik głosowania: za – 0, przeciw – 15, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 
 
Projekt uchwały zreferował burmistrz, przy tym omówił problemy związane  
z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym Miasta Kalety. Komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Za sugestią radnej B. Kąkol uzupełniono podstawę prawną 
projektu uchwały. 
Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 198/XXI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
została przyjęta jednogłośnie. 
Wynik głosowania: za – 0, przeciw – 15, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
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Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie nieprzyznania Telewizji Trwam miejsca na 
multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej. 
 
Projekt uchwały dotyczący Telewizji Trwam zreferował przewodniczący E. Ptak. Radna  
J. Perz zwróciła uwagę na nieścisłości w tytule uchwały, wobec czego tytuł zmieniono. 
Przewodniczące Komisji Gospodarczej... oraz Budżetu i Finansów poinformowały,  
że głosowanie nad projektem pozostawiono na sesję, w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji 
Oświaty... 4 członków głosowało za przyjęciem, 1 się wstrzymał. Radna B. Kąkol podkreśliła, 
że program taki ma prawo istnieć i należy uszanować społeczność osób starszych, radna  
M. Wiatrek poruszyła potrzebę dostępności do tej telewizji głównie dla osób starszych  
i chorych. 
Wobec braku dalszych uwag przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 199/XXI/2012 w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie 
cyfrowej telewizji naziemnej została przyjęta większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 (obecnych 15 radnych). 
 
W tym miejscu porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo 
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej M. Wiatrek dotyczące rezygnacji z pełnionej funkcji. 
M. Wiatrek przedstawiła powody, które zadecydowały o jej rezygnacji, przy tym 
powiadomiła, że pozostaje w składzie komisji oraz o zgodzie radnego J. Klimka na pełnienie 
funkcji przewodniczącego. 
Następnie przewodniczący E. Ptak poddał głosowaniu rozszerzenie porządku obrad o pkt 16. 
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Kaletach – za zmianą opowiedziało się 15 radnych. 
 
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad odwołaniem przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, 
w związku z wnioskiem o rezygnację. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 (obecnych 15 radnych). 
 
Następstwem głosowania było podjęcie uchwały Nr 200/XXI/2012 w sprawie odwołania 
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaletach. 
Przewodniczący wraz z burmistrzem złożyli M. Wiatrek podziękowania za pracę 
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, radna podziękowała za współpracę.   
 
W związku z faktem odwołania przewodniczącej Komisji Rewizyjnej nastąpiła konieczność 
wyboru nowego przewodniczącego tej komisji. Rozszerzenie porządku obrad (pkt 17) 
przewodniczący E. Ptak poddał następnie głosowaniu.  
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
Głos zabrała radna M. Wiatrek, która poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 
wytypowano kandydaturę radnego J. Klimka na pełnienie funkcji przewodniczącego, na co 
wyraził on zgodę.  Radny J. Klimek potwierdził wolę objęcia funkcji przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. 
Wobec powyższego przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
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Uchwała Nr 201/XXI/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Kaletach została przyjęta większością głosów. 
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 (obecnych 15 radnych). 
 
Przewodniczący złożył gratulacje nowo wybranemu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 
 
Ad. 18. Interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radni zgłaszali bieżące sprawy: 
 
Radna Irena Nowak odczytała protokół z wyjazdowej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Spraw Socjalnych. Radna B. Kąkol pytała czy zwrócono uwagę na brak stołówki  
w szkole w Miotku, radna I. Nowak odpowiedziała, że w szkole w Kaletach również korzysta 
się z cateringu, stołówka służy do odgrzania gotowych posiłków. Burmistrz dopowiedział,  
że po termomodernizacji stołówka w Miotku zostanie utworzona. 
Radna zwróciła się z prośbą o remont skrzyżowania ulicy 1 Maja z ul. Bema, w którym  
to miejscu zrobiło się zagłębienie – zapadnięcie, szczególnie uciążliwe w czasie opadów 
deszczu. Ten sam problem powstał również na skrzyżowaniu ul. 1 Maja oraz Gwoździa. 
 
Radny Grzegorz Krupa poinformował, aby zwrócić się z prośbą do firmy Elgrunt, o lepsze 
zabezpieczenie i oznakowanie odcinka drogi, na której aktualnie wykonywane są prace 
związane z budową kanalizacji. Poruszył problem spalania odpadów plastikowych w piecach 
grzewczych. 
 
Radna Mirosława Potempa zwróciła się z prośbą o remont cząstkowy ul. Orzeszkowej  
i Ogrodowej. 
 
Radna Zuzanna Jelonek zwróciła się z prośbą aby wystąpić do firmy Tauron, która 
wymienia słupy energetyczne od głównego skrzyżowania w kierunku Koszęcina,  
o zainstalowanie na nich lamp. Poinformowała o mszy za śp. K. Jelonka (3.11.2012 r.) 
  
Radny Zygmunt Mirowski prosił o zainstalowanie ławek na placu zabaw przy boisku do 
piłki nożnej w Kuczowie oraz poruszył temat ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Miotku, 
które zagraża bezpieczeństwu dzieci.  
 
Radna Blandyna Kąkol: 
- zwróciła uwagę na nieaktualny baner, który znajduje się na ogrodzeniu boiska Orlik  
w Kaletach, 
- pytała czy została zgłoszona Starostwu Powiatowemu sprawa uszkodzonego chodnika (od 
marketu Biedronka w kierunku przejazdu kolejowego), 
- zgłosiła problem braku oświetlenia na moście na ul. 30-lecia, 
- pytała o sprawę ewentualnej budowy zatoczki autobusowej w Miotku obok starej poczty, 
- pytała o sprawę sprzedaży mieszkania przy ul. Fabrycznej, burmistrz odpowiedział,  
że najemca wykupił już swoje mieszkanie i obecnie radca prawny bada sytuację prawną dot. 
zamiany, 
- poinformowała o zamiarze złożenia pisemnej interpelacji dot. opłat za posiłki  
w przedszkolu. 
 
Radny Jan Klimek zwrócił uwagę na fakt przepełnionych busików w godzinach szczytu 
kursujących na trasie Kalety – Tarnowskie Góry. Zaproponował aby w związku  
z przygotowaniami projektu budżetu na 2013 r. zweryfikować wszystkie gotowe projekty 
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inwestycyjne, które miasto posiada i najbardziej przydatne wybrać do zrealizowania. Zwrócił 
uwagę na zdewastowaną tablicę informacyjną informującą o wjeździe na ścieżkę 
przyrodniczo-dydaktyczną przy ul. Mickiewicza. Z myślą o osobach starszych oraz 
niepełnosprawnych, prosił o rozważenie możliwości budowy windy w Urzędzie Miejskim  
w Kaletach oraz podjazdu do wózków inwalidzkich przy wejściu do budynku. Prosił również 
o wniesienie do budżetu Powiatu na 2013 r. wniosku o zrobienie przepustu na ul. Mickiewica. 
 
Radna Maria Wiatrek zwróciła się z prośbą aby przy ustalaniu budżetu na 2013 r. nie 
pominąć remontów cząstkowych ulic Wojska Polskiego, Kosmonautów oraz Chopina. 
Zgłosiła problem późniejszego zapalania się lamp ulicznych na ul. Lipowej i Leśnej oraz 
prosiła o częstszy wywóz śmieci z dużych pojemników na nieczystości. Zwróciła się także  
z ponownym apelem o rozważenie możliwości ustawienia wiat przystankowych w Jędrysku 
oraz centrum Kalet obok Urzędu Miejskiego. 
 
Radny Robert Gryc zwrócił się z prośbą o remont cząstkowy kładki oraz poręczy za 
wiaduktem (tunel wzdłuż „Zimnej wódki”). Prosił także aby zwrócić się do Starostwa 
Powiatowego o remont studzienek deszczowych z chłonnych na odpływowe. Dotychczasowe 
nie są w stanie przyjąć większej ilości wody i na drogach tworzą się bardzo duże kałuże.  
 
Radny Ryszard Sendel zwrócił się prośbą o dokończenie remontu ul. Leśnej. Zgłosił także 
problem zbyt szybkiego poruszania się rowerami po chodnikach na ul. 1 Maja przez 
kaletańską młodzież. Zagraża to bezpieczeństwu osób starszych oraz małych dzieci. Prosił 
także o zamontowanie ławki na ścieżce rowerowej prowadzącej do Drutarni.  
 
Radna Janina Perz podziękowała w imieniu mieszkańców ul. Kościuszki za remont 
cząstkowy tej ulicy. Zgłosiła także problem powstałej wyrwy w asfalcie na ul. ks. Drozdka na 
wysokości ul. Wodnej oraz prosiła o zagospodarowanie rur na ul. Żeromskiego.  
 
Ad. 19. Wolne wnioski i informacje. 
 
Burmistrz K. Kandzia przypomniał o zaproszeniu do Vitkova w dniach 14-16 lutego 2013 r. 
oraz zaproszeniu przez Radę Miasta Ustronia. Przewodniczący E. Ptak zaproponował,  
aby również od radnych jak w poprzednim roku zamówić mszę w intencji śp. K. Jelonka. 
Przewodniczący poinformował, że oświadczenia majątkowe radnych zostały złożone  
w ustawowym terminie, następnie sprawdzone i wysłane do Urzędu Skarbowego. 
Burmistrz powiadomił o ogłoszeniu przetargu na dostawę energii elektrycznej. 
 
Ad. 20. Zakończenie sesji. 
 
Program sesji został wyczerpany więc przewodniczący ogłosił zakończenie XXI sesji Rady 
Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 13.35.  
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
 
Sesję prowadził:         Protokołowała: 
 
 
Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 
 

 


