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Protokół nr XXXII/2013 

  sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 września 2013 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 

Obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach o godz. 16.00 otworzył przewodniczący 

Rady Miejskiej E. Ptak. Na wstępie powitał mieszkańców, burmistrza, zastępcę burmistrza, 

skarbnika, mecenasa, radnych oraz przedstawiciela mediów.  Stwierdził, że zgodnie z listą 
obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (radna M. Potempa spóźni się), 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 E. Ptak zgłosił poprawki techniczne w treści porządku obrad (w punkcie 12. 

projekt pn. „ Edukacja kluczem do sukcesu”), a następnie zwrócił się do radnych czy 

zgłaszają zmiany do porządku obrad. 

Radna B. Kąkol wniosła o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały 

w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości położonej w Kaletach przy ulicy 

Tarnogórskiej – poinformowała, że właściciel nieruchomości chce ją sprzedać za 35 zł/m
2
, 

dodała, że koszty podziału geodezyjnego wyniosą ok. 3 tys. zł. – w planie zagospodarowania 

przestrzennego w tym miejscu wyznaczona jest droga i nabycie tej nieruchomości 

rozwiązałoby sprawę ogrodzenia szkoły. 

Na salę obrad weszła radna M. Potempa (obecnych 15 radnych). 

Burmistrz poinformował, że dowiedział się o projekcie uchwały drogą nieoficjalną, 
pracownicy zweryfikowali koszty, które wyniosłyby 65 tys. zł, mecenas dodał, że zgodnie ze 

statutem projekt uchwały przedstawiony przez grupę radnych powinien być przedłożony do 

zaopiniowania burmistrzowi. Burmistrz powtórzył, że oficjalnie nic takiego nie miało 

miejsca, zaproponował też, aby Komisja Gospodarcza… przeprowadziła jeszcze wizję  
w terenie (radna B. Kąkol odnosząc  się do wypowiedzi burmistrza powiadomiła, że projekt 

uchwały został złożony wraz ze wszystkimi materiałami Komisji Gospodarczej… w biurze 

Rady). 

Wywiązała się dyskusja w temacie. Radna I. Nowak zastanawiała się czy nie powtórzy się tu 

sytuacja z ulicą Wąską, skarbnik podkreśliła, że cena jest zbyt wysoka i przypomniała sprawę 
P. Lisieckiego, który zbywał grunt pod drogę w cenie 4 zł/m

2
, a burmistrz dodał, że część 

gruntów właściciele oddają nieodpłatnie. Radna B. Kąkol wspomniała o sprawie ulic 

Jaworowej i Pokoju gdzie Skarb Państwa-Nadleśnictwo pobrał za grunt pieniądze niezgodnie 

z prawem i stwierdziła, że gmina nie reguluje stanu pod drogami, a poprzedni właściciele 

przejętych nieruchomości oczekują na zwrot pieniędzy, mecenas wspomniał o dużej 

świadomości prawnej mieszkańców w tej kwestii (radna B. Kąkol odparła, że miała w tym 

swój udział gdyż pisała o tym artykuł do gazety).   

Następnie radna B. Kąkol zwróciła się do przewodniczącego Rady Miejskiej w wycofanie 

wniosku, który wcześniej złożyła. 

Wobec powyższego porządek obrad pozostał bez zmian i wyglądał następująco: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

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

4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  
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5. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

7. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie 

miasta na 2013 rok. 

8. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nabycia od Skarbu Państwa własności 

nieruchomości gruntowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań 
własnych Miasta Kalety w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Kalety do realizacji projektu pn. 

"Kolejne kroki nowe perspektywy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych 

przedszkolach prowadzonych przez Miasto  Kalety. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 195/XXI/2012 Rady Miejskiej  

w Kaletach z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawki za korzystanie  

z przystanków komunikacyjnych. 

15. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia części nieruchomości na wniosek 

dotychczasowego dzierżawcy. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Zakończenie sesji.  

 

Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad XXXI sesji Rady Miejskiej  

w Kaletach. 

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

XXXI sesji. Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  

 
Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (stanowi  ono 

załącznik do niniejszego protokołu). Dodatkowo burmistrz zapoznał radnych ze stanem 

przedsięwzięcia związanego z przejęciem wodociągów w związku z likwidacją firmy PRIM. 

Odniósł się do kwestii związanej ze stawką za wodę (wyrażając nadzieję, że uda się ją 
utrzymać na tym samym poziomie – po negocjacjach z Górnośląskim Przedsiębiorstwem 

Wodociągów) oraz wypowiedzenia umów przez mieszkańców oraz podpisywania nowych 

(odczytał pismo w tej sprawie do PRIM-u). Mecenas przedstawił plan działań, które muszą 
zostać podjęte: w pierwszej kolejności uchwalenie ceny za wodę oraz regulaminu 

dostarczania wody, następnie opracowanie wzoru umów, które roznoszone będą 
mieszkańcom w listopadzie i grudniu. 

Radna B. Kąkol pytała o kwotę zaległości PRIM-u (skarbnik odpowiedziała, że ok. 5 tys. zł) 

oraz czy GPW może odciąć mieszkańcom gminy wodę (burmistrz odpowiedział, że nie), 

radna stwierdziła, że zbyt wiele w bieżącym roku spada na barki gminy. 

Następnie radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi do sprawozdania: radna I. Nowak 

dopowiedziała, że również uczestniczyła w otwarciu parku w Jędrysku, a radny G. Gryc pytał 

o kwestię umowy dzierżawy stawów (burmistrz odpowiedział, że zajmie się sprawą zaraz po 

wpisie własności do ksiąg wieczystych).    
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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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2013-2023. 

 
Przewodniczący E. Ptak poinformował, że wszystkie oświadczenia majątkowe radnych za rok 

2012 zostały złożone w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia 2013 r. Wyjaśnił, że podczas 

weryfikacji oświadczeń zdarzały się niewielkie techniczne poprawki, a wszystkie 

oświadczenia zostały przesłane w dniu 12 lipca 2013 r. do Urzędu Skarbowego  

w Tarnowskich Górach. 

 
Następnie przewodniczący powitał prezesa firmy audytorskiej Fundacji Polkom Audit 

Consulting Group z Łodzi pana L. Ryszewskiego, który poinformował zebranych o wynikach 

audytu nt. bezpieczeństwa danych osobowych i  legalności oprogramowania 

przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych, a następnie wręczył 

burmistrzowi certyfikaty: ochrony danych osobowych "Bezpieczny Urząd" oraz legalności 

oprogramowania.  

 
W tym miejscu przewodniczący przekazał prowadzenie dalszej części obrad 

wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej R. Sendlowi. 

 

Ad. 7. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie 

miasta na 2013 rok. 

 
Burmistrz K. Kandzia przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą stanu realizacji zadań 

inwestycyjnych i remontowych w mieście Kalety w 2013 roku. 

Wiceprzewodniczący R. Sendel podkreślił, że nie tylko Urząd Miejski jest bezpiecznym 

miejscem jest nim także całe miasto, oraz że inwestycje prowadzone są we wszystkich 

częściach miasta, a następnie zwrócił się do radnych czy zgłaszają pytania do prezentacji. 

Pytań brak.  

 

Ad. 8. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 

 
Wiceprzewodniczący przekazał głos pani skarbnik R. Sosnicy, która poinformowała  

o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. sprawozdania budżetowego,  

a następnie zwróciła się do radnych o zadawanie pytań. 
Radna B. Kąkol pytała czy kwota 305 tys. zł to zaległości podatkowe I-go półrocza (skarbnik 

odpowiedziała, że jest to kwota narastająca), zwróciła uwagę na wysokie koszta 

organizowania Dni Kalet – zarówno po stronie miasta jak i Miejskiego Domu Kultury, 

wyrażając nadzieję, że w przyszłym roku kwota ta będzie niższa. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2013 rok. 

 
Skarbnik R. Sosnica omówiła zmiany, które zostały ujęte w wersji II projektu uchwały. 

Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię nt projektu, przy tym radna  

B. Kąkol pytała, czy projektem Comenius Regio objęte są wszystkie szkoły z terenu miasta. 

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący E. Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą.        



4 

 

Uchwała Nr 283/XXXII/2013 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nabycia od Skarbu Państwa 

własności nieruchomości gruntowej. 

 
Projekt uchwały przedstawił burmistrz K. Kandzia. 

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

B. Kąkol  podkreśliła, że gmina czekała 13 lat na uregulowanie tej sprawy, nie będzie już 
musiała ponosić opłat za użytkowanie wieczyste. 

Radny J. Klimek pytał, czy nie ma więcej nieruchomości o podobnym statusie prawnym, 

radna B. Kąkol odpowiedziała, że teren pod Miejskim Przedszkolem Publicznym, Osiedlem 

Królów, ulice przejęte od KZCP.  

Wobec braku dalszych pytań i uwag wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 284/XXXII/2013 w sprawie wyrażenia woli nabycia od Skarbu Państwa 

własności nieruchomości gruntowej została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań 

własnych Miasta Kalety w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 

 
Projekt uchwały omówił mecenas M. Pawełczyk. 

Wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały 

jako uchwały, jedyną wątpliwość budziło pytanie, czy to dodatkowe finansowanie sportu 

(odpowiedziano, że nie). 

Wobec powyższego wiceprzewodniczący R. Sendel zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 285/XXXII/2013 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań 

własnych Miasta Kalety w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu została przyjęta 

jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Kalety do realizacji projektu 

pn. "Kolejne kroki nowe perspektywy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza D. Szewczyk. Komisje stałe Rady Miejskiej 

wyraziły pozytywną opinię nt. projektu uchwały (oprócz Komisji Rewizyjnej, która 

głosowanie pozostawiła indywidualnie na sesję), przy tym radna B. Kąkol pytała dlaczego 

zmieniono nazwę projektu (zastępca burmistrza odpowiedział, że nazwa omyłkowo wzięta 

została ze wzoru innego projektu). 

Wobec braku dalszych pytań wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 286/XXXII/2013 w sprawie przystąpienia Miasta Kalety do realizacji projektu 

pn. "Kolejne kroki nowe perspektywy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 1   (obecnych 15 radnych). 
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Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych 

przedszkolach prowadzonych przez Miasto  Kalety. 

 
Projekt uchwały omówił zastępca burmistrza. 

Wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię nt. projektu uchwały. 

Wobec powyższego wiceprzewodniczący R. Sendel zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 287/XXXII/2013 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych 

przedszkolach prowadzonych przez Miasto  Kalety została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0   (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 195/XXI/2012 Rady Miejskiej  

w Kaletach z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawki za korzystanie  

z przystanków komunikacyjnych. 

 
Projekt uchwały omówił mecenas M. Pawełczyk, dodatkowo informując o poprawkach  

w podstawie prawnej, które naniesiono. 

Komisje Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię nt. projektu uchwały. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 288/XXXII/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr 195/XXI/2012 Rady 

Miejskiej w Kaletach z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawki za korzystanie  

z przystanków komunikacyjnych została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0   (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 15. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia części nieruchomości na wniosek 

dotychczasowego dzierżawcy. 

 
Burmistrz omówił sprawę i poprosił radnych o zajęcie stanowiska. Wiceprzewodniczący  

R. Sendel otworzył dyskusję w powyższym temacie. 

Radna B. Kąkol pytała: w jakich latach wybudowano nieruchomość (odpowiedziano, że  

w 80-tych), ile ma metrów (odpowiedziano – 15 m
2
). Dyskutowano nt. sprzedaży w drodze 

przetargu, możliwości nabycia przez zasiedzenie, pozwolenia na budowę, a także zwrotu 

kosztów budowy w sytuacji nabycia przez kogoś innego niż wnioskodawca. Ustalono, że  

w chwili obecnej sklepik jest zamknięty od dłuższego czasu, w związku z czym dyskusję nad 

sprawą zakończono.  

 

Ad. 16. Interpelacje i zapytania radnych. 

 
Radni zgłaszali następujące sprawy: 

 

Radna Irena Nowak przekazała informację nt. przygotowania jednostek oświatowych  

w Mieście Kalety do roku szkolnego. Radna podziękowała za wyrównanie przekopu na ulicy 

Bema przy skrzyżowaniu z ulicą 1 Maja i poprosiła o wyczyszczenie studzienki 

kanalizacyjnej na ulicy Reja przy skręcie na ulicę Bema, dodatkowo zgłosiła  

o niebezpieczeństwie jakie stwarza wystający pręt przy transformatorze przy bloku 53/55 oraz 

prosiła, aby pracownicy interwencyjni Urzędu Miejskiego nie wywozili taczek z liśćmi do 

pobliskiego lasu. Radna I. Nowak pytała również o właściciela terenu przez, który przepływa 

Zimna Wódka proponując zagospodarowanie tego terenu (wyregulowanie i stworzenie 

miejsca do kąpieli, ustawienie ławek). 

. 
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Radna Maria Wiatrek zgłosiła awarię oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego  

i Kosmonautów oraz prosiła o doświetlenie ulicy Okrzei. 

 
Radna Zuzanna Jelonek podziękowała za ulicę 3 Maja i jednocześnie zwróciła uwagę na 

potrzebę wykonania chodnika przy tej ulicy w stronę Bruśka oraz pobocza i oświetlenia przy 

ulicy Koszęcińskiej – do skrzyżowania z ulicą Rzeczną, przy tym zgłosiła obawę w związku  

z wykorzystywaniem do celów przewozowych drogi 3 Maja przez samochody ciężarowe 

Nadleśnictwa Koszęcin. Radna prosiła o uzupełnienie ubytków na kładce na ulicy Rzecznej 

oraz o interwencję w Zarządzie Dróg Wojewódzkich celem poprawienia oznakowania 

elementami odblaskowymi drogi z Drutarni do Kalet. Dodatkowo radna Z. Jelonek pytała  

o możliwość wprowadzenia ograniczenia prędkości na ulicy 1 Maja (w centrum) oraz 

oznakowania drogi do cmentarza i kościoła w Kaletach. 

 
Przewodniczący Eugeniusz Ptak podziękował za zareagowanie na problem wyrzucania 

śmieci na końcu ulicy Leśnej, poprosił również, aby zwrócić się do przewoźnika Unimetal, 

żeby busy do Tarnowskich Gór kursowały w soboty tak jak w dni robocze. Przewodniczący 

poinformował, o swoim piśmie w sprawie wycofania interpelacji dot. działalności ZEAPO. 

 
Radna Mirosława Potempa zgłosiła, że na ulicy Stawowej nie świecą 3 lampy, prosiła przy 

tym, aby oznaczyć zjazd na tę ulicę z ulicy Tarnogórskiej, radna podziękowała w imieniu 

rodziców i dzieci za wykonanie drogi Orzeszkowej i Ogrodowej. 

 
Rady Robert Gryc pytał o sprawę mieszkania przy ulicy Fabrycznej 9, zgłosił również 
uszkodzenie ogrodzenia kortu w Jędrysku i prosił o interweniowanie w sprawie niedrożnych 

studzienek kanalizacji deszczowej na ulicy Fabrycznej oraz o wyrównanie nawierzchni ulicy 

Gawlika. 

 
Radny Edward Drabik zgłosił zły stan ulicy Dębowej oraz niedrożność instalacji sanitarnej 

nieruchomości przy ulicy Lublinieckiej 2. 

 
Radny Zygmunt Mirowski ponowił prośbę o ustawienie tablicy ogłoszeniowej oraz prosił  

o wyrównanie parkingu przy Klubie w Kuczowie. 

 
Radny Jan Klimek zwrócił się z prośbą o pogłębienie rowu przy ulicy Witosa oraz 

wyrównanie nawierzchni tej drogi, a także prosił o zabezpieczenie środków w przyszłym roku 

na wykonanie parkingu przy ulicy Pokoju. Radny poruszył sprawę bezpieczeństwa podczas 

organizowania mistrzostw w strzelnictwie. 

 
Radny Grzegorz Krupa podziękował za oznakowanie dzielnicy Jędrysek, a także prosił  

o doświetlenie i wyrównanie nawierzchni końcówki ulicy Tylnej. 

 
Radna Janina Perz podziękowała za wywiezienie rur z ulicy Żeromskiego, wyczyszczenie 

studzienki odpływowej przy ul. Sienkiewicza nr 3 oraz wymianę krawężników przy ulicy 

Rogowskiego i Placu Zjednoczenia, przy tym radna zgłosiła fakt pozapychanych studzienek 

kanalizacji deszczowej na terenie miasta (min. na ulicy ks. Drozdka). 

 
Radna Blandyna Kąkol wskazała na konieczność usankcjonowania sprawy z parkiem  

w Jędrysku, poprzez podjęcie uchwały Rady Miejskiej w tym temacie, ponownie poruszyła 

kwestię brakujących tablic z rozkładami jazdy na przystankach komunikacyjnych.  

Radna prosiła o: 

- przeznaczenie dodatkowych nakładów na boisko w Kuczowie, 
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- ustawienie nowej tablicy ogłoszeniowej przy sklepie w Zielonej,    

- podjęcie działań w sprawie uregulowania sprawy własności gruntu na terenie szkoły  

w Miotku, 

- wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich celem poprawy bezpieczeństwa na drodze 

przy skrzyżowaniu w Miotku, 

Radna pytała: 

- o sprawę zastępstwa dyrektora Miejskiego Domu Kultury w razie jego nieobecności, 

- sprawę połączenia instytucji kultury, 

- o kwestię przesunięcia przystanku w okolicę starej poczty przy ulicy Tarnogórskiej.  

 
Wiceprzewodniczący Ryszard Sendel podziękował za wykonanie remontu chodnika przy 

ulicy Drozdka, zgłosił awarię oświetlenia przy blokach 78/80 i 74/75 dodatkowo prosząc  

o wykonanie oświetlenia przy boksach wydzielonych na składowanie odpadów. 

 

Ad. 17. Wolne wnioski i informacje. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej E. Ptak poinformował radych o pismach, które wpłynęły  

w okresie międzysesyjnym do biura rady. Radna B. Kąkol zaprosiła na promocję tomiku 

złotych myśli pani Anny Dudek, radna J. Perz na konferencję kardiologiczno-edukacyjną do 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach, a radny K. Złotosz na obchody jubileuszu 90-lecia 

OSP w Kaletach.  

 

Ad. 18. Zakończenie sesji. 
 

Program sesji został wyczerpany wobec czego wiceprzewodniczący ogłosił zakończenie 

XXXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie 19.50.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

 

 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur 

 

 

Ryszard Sendel 

 


