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Protokół nr XXXII/VII/2017 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 23 listopada 2017 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 

 

O godz. 13.00 przewodniczący Eugeniusz Ptak otworzył obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w 

Kaletach. Na wstępie powitał radnych, burmistrza, jego zastępcę, skarbnika oraz solenizanta 

radnego seniora i naczelnika OSP Kazimierza Złotosza, po czym wraz z burmistrzem złożyli 

mu życzenia urodzinowe. Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności w 

posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, 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. 
 

Porządek obrad został przyjęty bez zmian i wyglądał następująco: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uwag do protokołów obrad XXX i XXXI 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. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 

7. Informacja na temat realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaletach Miotku w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową nr 2 w Kaletach Miotku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Kalety na lata 2017-2022 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kalety z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach 

projektu pn.  „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach 

jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska” 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kalety-Zachód”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

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

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia 

podatku rolnego w 2018 roku. 

19. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania w zakresie promocji zdrowia. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu w 

2018 r. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-

2029. 



 2 

23. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z objaśnieniami oraz 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029. 

24. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli zadania 

inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z przebudową 

kanalizacji deszczowej. 

25. Interpelacje i zapytania radnych. 

26. Wolne wnioski i informacje. 

27. Zakończenie sesji.  

 

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

Protokoły XXX i XXXI sesji zostały przyjęte bez uwag. 

 

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. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. 

 

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

 

Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedstawił sprawozdanie ze swej działalności w okresie 

międzysesyjnym. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Na salę obrad weszła radna Irena Nowak – obecnych 14 radnych. 

 

Ad. 6. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 

 

Przewodniczący przedstawił informację nt złożonych oświadczeń- wszyscy radni i osoby do 

tego zobowiązane złożyli oświadczenia majątkowe w wyznaczonym terminie. 

 

Ad. 7. Informacja na temat realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. 

 

Z-ca burmistrza Dariusz Szewczyk przedstawił zebranym informację o realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2016/2017 (stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach w 

ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach. 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaletach Miotku w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Kaletach Miotku. 

 

Projekty uchwał przedstawił zastępca burmistrza.  

Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię o ww. projektach.. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził kolejno głosowanie nad 

uchwałami. 

Uchwała Nr 234/XXX/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach w 

ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach została 

przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
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Uchwała Nr 235/XXX/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaletach Miotku w ośmioletnią Publiczną 

Szkołę Podstawową nr 2 w Kaletach Miotku została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Kalety na lata 2017-2022 

 

Projekt uchwały omówił burmistrz. 

Wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej opowiedziały się za jego przyjęciem. 

W związku z powyższym przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 236/XXXII/2017 w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Kalety na lata 2017-2022 została 

przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kalety z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018. 

 

Projekt uchwały przedstawił pracownik Urzędu Miejskiego Pan Jacek Lubos, zaś komisje stałe 

Rady Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 237/XXXII/2017 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kalety z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018 została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach 

projektu pn.  „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach 

jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”. 

 

Burmistrz przedstawił nową wersję Regulaminu. 

Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię o projekcie uchwały, następnie radni 

zadawali pytania: 

Radny Ryszard Sendel pytał, kto będzie płacił za wymagany w projekcie audyt 

(odpowiedziano, że mieszkaniec – ok. 700-800 zł). 

Radny Alojzy Rupik pytał czy nowobudowane budynki mogą skorzystać z audytu 

wykonywanego na potrzeby budowy. 

Radny Adam Gabryś zwrócił uwagę na ogromną ilość budynków, które nie spełniają 

wymogów, prosząc aby w miarę możliwości aplikować o środki dla takich budynków o 

ogrzewanie hybrydowe (piece na biopaliwo). 

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

głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 238/XXXII/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach 

projektu pn.  „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach 

jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska” została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kalety-Zachód”. 

 

Projekt uchwały omówił urbanista Stefan Zaleski. Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 
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Następnie przedstawiono wizualizację dotyczącą zagospodarowania terenu związanego ze 

zmianą planu zagospodarowania (budowa sklepu wielko powierzchniowego w centrum – za 

obecną Biedronką), przy tym radna Teresa Mryka pytała o kubaturę nowego budynku. 

W związku z brakiem dalszych pytań przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie 

nad uchwałą. 

Uchwała Nr 239/XXXII/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kalety-Zachód”  została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy, po których prowadzenie obrad przekazał 

wiceprzewodniczącej Rady Janinie Perz. 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

 

Projekt uchwały omówił burmistrz, dodatkowo pracownik Urzędu Miejskiego Pan Bolesław 

Gruszka, rozwiał wątpliwości dotyczące kwestii dojazdu do przedmiotowej nieruchomości 

informując, że istnieją dwa rozwiązania – służebność, bądź utworzenie zjazdu z drogi 

wojewódzkiej – co będzie ustalone w dalszej kolejności prac inwestycyjnych (zakończenie 

inwestycji planowane jest na koniec 2019 r.). 

Przy tym radny Adam Gabryś pytał o słup elektryczny usytuowany na dojeździe do nabywanej 

działki – Pan Bolesław Gruszka odpowiedział, że linia energetyczna będzie przebudowywana 

w 2018/2019. 

Komisje stałe wyraziły pozytywną opinię na temat projektu uchwały. 

W związku z powyższym wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 240/XXXII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została 

przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

 

Projekt uchwały omówił pracownik Urzędu Miejskiego Bolesław Gruszka. 

Następnie radni zadawali pytania: radny Alojzy Rupik pytał, czy w związku z faktem, że teren 

jest zalewowy, będzie on podniesiony (odpowiedziano, że tak). 

Komisje stałe wyraziły pozytywną opinię na temat projektu uchwały. 

Wobec powyższego wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 241/XXXII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została 

przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej, wobec 

czego wiceprzewodnicząca poprosiła o wyrażenie opinii przez przewodniczących komisji.  

Komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, wobec czego 

wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad uchwałą.        

Uchwała Nr 242/XXXII/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 
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Skarbnik poinformowała, że uchwała podatkowa była omawiana na posiedzeniach komisji 

stałych Rady, a wzrost podatków związany jest tylko i wyłącznie ze wskaźnikiem inflacji. 

Komisje stałe opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały jako uchwały. 

Wobec powyższego wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad uchwałą.        

Uchwała Nr 243/XXXII/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę 

obliczenia podatku rolnego w 2018 roku. 

 

Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały zgłoszony przez grupę 

radnych.  

Pozytywną opinię o ww. projekcie wydała również  Śląska Izba Rolnicza, przed zarządzeniem 

głosowania zmieniono § 3 (tak jak w pozostałych uchwałach podatkowych „ uchwała podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 

stycznia 2018 r.”).  

Uchwała Nr 244/XXXII/2017 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 

obliczenia podatku rolnego w 2018 roku została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania w zakresie promocji zdrowia. 

 

Burmistrz poinformował, że projekt uchwały uchylającej powstał w związku z nieprzyjęciem 

pomocy w organizacji koncertu na rzecz szpitala przez Powiat Tarnogórski. 

Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły pozytywną opinię na temat przedłożonego projektu. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad 

uchwałą.        

Uchwała Nr 245/XXXII/2017 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania w zakresie promocji zdrowia została przyjęta 

jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnogórskiemu w 2018 r. 

 

Projekt uchwały przedstawił burmistrz Klaudiusz Kandzia. 

Komisje stałe wyraziły pozytywną opinię o projekcie. 

Wobec powyższego wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr 246/XXXII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnogórskiemu w 2018 r. została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok. 

 

Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały przedstawiała na posiedzeniach komisji stałych 

Rady Miejskiej. Komisje stałe wyraziły pozytywną opinię nt projektu. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 247/XXXII/2017 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2017 rok została 

przyjęta większością głosów. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 
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Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2017-2029. 

 

Skarbnik szczegółowo omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr 248/XXXII/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2017-2029 została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 14 radnych). 

 

Ad. 23. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z objaśnieniami 

oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej na 

2018 rok. 

Radny Piotr Kuder wyraził zadowolenie ze względu na remont ulicy Rzecznej, przy czym 

prosił, aby zorganizować również środki na boisko w Drutarni. 

Radny Alojzy Rupik prosił, aby wpisać do budżetu remont dróg w Miotku, by 

wygospodarować środki przynajmniej na sporządzenie projektu. Przy tym wskazał ul. Boczną, 

jako najbardziej wymagającą remontu-ze względu na jej bardzo zły stan. 

Radny Adam Gabryś podziękował za to że pomimo wielkich inwestycji w mieście, pamięta się 

o innych dzielnicach. 

Radny Kazimierz Złotosz podziękował za ujęcie w przyszłorocznym budżecie remontu dróg 

Sienkiewicza i Wolności. 

Radna Teresa Mryka podziękowała, za nawodnienie  na boisku w Kuczowie i poprosiła o 

wygospodarowanie środków na zakup krzesełek na boisko. 

Radna Mirosława pytała prosiła o wskazanie obszaru, na którym będzie przeprowadzana 

modernizacja sieci wodociągowej (ujęte w budżecie) burmistrz odpowiedział, że najwięcej 

robót wykonanych będzie w Kuczowie-Miotku, ze względu na zły stan sieci w tym obszarze. 

Radna Irena Nowak prosiła o dodatkowe ujęcie w budżecie dróg Chopina oraz Reja i 

wyłożenie ich płytami betonowymi. 

 

Ad. 24. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyników kontroli 

zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z 

przebudową kanalizacji deszczowej. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel przedstawił wyniki kontroli zadania 

inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z przebudową 

kanalizacji deszczowej (załącznik do protokołu). 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 25. Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad. 26. Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Adam Gabryś prosił o ustawienie tablic informacyjnych z nazwami ulic Brzozowej i 

Anioła. 

Radny Antoni Jeż poruszył problem związany z brakiem miejsc parkingowych przy MDK 

oraz podziękował w imieniu mieszkańców za ulicę Gawlika. 

Radna Teresa Mryka ponownie zwróciła się z prośbą o ustawienie tablic informacyjnych przy 

Klubie Małapanew Kuczów i sklepie „Bienia” oraz w imieniu mieszkańców prosiła o 

oświetlenie ulicy Celulozowej i Powstańców. 

Radny Piotr Kuder zauważył, że należy zabezpieczyć przed korozją tablice informacyjne z 

nazwami ulic na Drutarni oraz prosił o informacje dotyczące remontu mostu na ulicy 3 Maja. 

Radny pytał również o kwestię wykonania chodników wzdłuż ww. drogi wojewódzkiej. 
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Burmistrz odpowiedział, że obecnie przeprowadzane są pomiary dotyczące możliwości 

zwiększenia tonażu przejazdu na moście, co do chodników, poinformował, że wykonawca, 

który wygrał przetarg na jego budowę, nie wywiązał się z warunków umowy, wobec czego 

zostaną mu  naliczone kary. 

 

Następnie przekazano głos mieszkańcowi Miotka, który odczytał pismo w sprawie skargi na 

plan zagospodarowania przestrzennego Kalety Wschód. 

 

Wiceprzewodnicząca odczytała pismo skierowane do Rady Miejskiej przez mieszkańców 

Truszczycy dotyczące wycięcia 3 dębów przy alei dębów. Ze względu na konieczność 

przeprowadzenia odpowiedniej procedury sprawę przekazano wg właściwości – burmistrzowi. 

 

Ad 27. Zakończenie sesji.  

 

W związku z wyczerpaniem programu obrad wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła 

XXXII sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 15.25. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

 

Sesję prowadzili:         Protokołowała: 

 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 

 

……………………….       …………………….. 

 

 

Janina Perz 

 

 

………………………. 


