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Protokół nr XXIX/2013 

  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 17 maja 2013 r. 

Miejsce obrad: Miejski Dom Kultury w Kaletach 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 

XXIX uroczystą sesję Rady Miejskiej w Kaletach, poświęconą obchodom dwudziestolecia 

współpracy miast partnerskich Kalety – Vitkov, o godz. 9.00 otworzył przewodniczący Rady 

Miejskiej E. Ptak. Na wstępie poprosił wszystkich o powstanie – Miejska Orkiestra Dęta 

odegrała hymny państwowe Republiki Czeskiej i Polski. Następnie przewodniczący powitał 

wszystkich zaproszonych gości w tym delegacje z Vitkova, burmistrza i byłe władze miasta, 

przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń społecznych z Kalet oraz radnych. Zgodnie z listą 

obecności w obradach wzięło 13 radnych, co wobec składu rady, wynoszącego 15 osób, 

stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – lista obecności 

radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 2. Prezentacja multimedialna nt 20 lat współpracy Kalety-Vitkov.  

Przewodniczący poinformował, że radny K. Złotosz odbiera Złotą Odznakę Związku OSP,  

w związku z czym będzie musiał opuścić zgromadzenie, a następnie przekazał głos  

P. J. Lubosowi. 

Pan J. Lubos przedstawił zebranym prezentację multimedialną podsumowującą całe 20 lat 

współpracy, zaś uczniowie Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach-Miotku zaprezentowali 

film przygotowany specjalnie na tę okoliczność. 

W trakcie wyświetlania filmu salę opuścił radny K. Złotosz - obecnych 12 radnych. 

Ad. 3. Przedstawienie sylwetek odznaczonych tytułami Honorowego Obywatela Miasta 

Kalety i wręczenie Honorowych Obywatelstw.  

Pan J. Lubos przedstawił sylwetki odznaczonych tytułami Honorowego Obywatela Miasta 

Kalety, tytuł w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju współpracy pomiędzy miastami 

Kalety-Vitkov otrzymali: p. Stanislava Sukova, p. Josef Prusek, p. Pavel Smolka, p. Daniela 

Olbertova, p. Blanka Vanova, p. Oldrich  Vicha oraz p. Sarka Petrtylova.  

Następnie przewodniczący Rady Miejskiej z burmistrzem K. Kandzią oraz byłymi 

burmistrzami wręczyli dyplomy oraz medale przybyłym wyróżnionym. 

 

Ad.4. Wystąpienie osób odpowiedzialnych za współpracę miast partnerskich w latach 

1993-2013: 

1) Burmistrz Klaudiusz Kandzia, 

2) Burmistrz Józef Breguła, 

3) Burmistrz Maria Rogocz, 

4) Burmistrz Józef Kalinowski, 

5) Starosta Pavel Smolka, 

6) Starosta Josef Prusek. 

Burmistrz K. Kandzia podziękował za współpracę wszystkim odpowiedzialnym za kwestię 

partnerstwa pomiędzy miastami, a następnie wręczył upominki delegatom z Vitkova. 

Następnie głos zabrali burmistrzowie odpowiedzialni za współpracę miast partnerskich  

w latach 1993-2010: Józef Breguła, Maria Rogocz oraz Józef Kalinowski, ze strony czeskiej 

głos zabrał starosta Pavel Smolka, który po wygłoszeniu krótkiej mowy wręczył również 
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upominki osobom, które zajmowały się pogłębianiem współpracy pomiędzy mieszkańcami 

obu miast. 

 

Przewodniczący poinformował o konieczności rozszerzenia porządku obrad i wprowadzenia 

punktu dotyczącego podjęcia uchwały dotyczącej finansowania lokalnych inwestycji 

drogowych. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu finansowanie 

lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na 

lata 2014-2020. 
 

Projekt uchwały omówił burmistrz, a wobec braku pytań ze strony radnych przewodniczący 

zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 266/XXIX/2013 w sprawie w sprawie podjęcia działań mających na celu 

finansowanie lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii 

Europejskiej na lata 2014-2020 została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 12 radnych). 

Ad.6. Zakończenie sesji. 

Program sesji został wyczerpany wobec czego przewodniczący ogłosił zakończenie XXIX 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 11.50.  

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 

 

 


