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W iele wskazuje na to, że pałac Donnersmarcków 
w Zielonej doczeka się wreszcie lepszych cza-

sów. Niszczejącym budynkiem zainteresował się 
przedsiębiorca, właściciel firmy Natur Day, który 
zakupił budynek wraz z całym terenem przynależą-
cym.  
    Nowy właściciel obiektu spotkał się niedawno z bur-
mistrzem Klaudiuszem Kandzią, Panią Marszałek Izabe-
lą Domogała oraz wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 
Alojzym Rupikiem, aby przedstawić plany inwestycyjne 
rozwoju tego miejsca. Wykonane zostały już wizualiza-
cje terenu, z których wynika, że nowy nabywca ma po-
ważne zamiary względem obiektu.  
    Odnowiony pałac z pewnością wpłynąłby na rozwój 
gospodarczo- turystyczny Zielonej. Nie pozostaje nam 
nic innego jak trzymać kciuki za pomyślność tej inwe-
stycji. O postępach całego przedsięwzięcia będziemy 
informować wkrótce.  

Drugie życie Pałacu w Zielonej?   

Informujemy, że w dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,      
mieszczący się przy ul. Ks. Drozdka 30 w Kaletach, będzie nieczynny z przyczyn technicznych.  

Uwaga! PSZOK nieczynny   

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego - 
zagłosuj na Stanicę Rowerową w Truszczycy!  

Od 1 sierpnia br., ruszyło głosowanie internautów w konkursie na Najlepszą 
Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego organizowanym przez Zarząd Wo-
jewództwa Śląskiego.  
    Jego celem jest m.in. promocja realizacji architektonicznych kształtujących prze-
strzenie publiczne poprawiające jakość życia mieszkańców regionu. Zachęcamy na-
szych mieszkańców do oddania swojego głosu na kaletańską Stanicę Rowerową. Po 
zaznaczeniu odpowiedniej liczby punktów, na dole strony należy podać swój adres 
mailowy i kliknąć “Zagłosuj”. Następnie potwierdzić głosowanie klikając w link, któ-
ry wysłany został na podany adres mailowy.  
Adres strony: https://npp.slaskie.pl/vote/npp-edycja-2020  
Plebiscyt potrwa do końca sierpnia br.  

Wotum zaufania  
dla burmistrza  
Miasta Kalety  

Z nowelizowana w ubiegłym roku 
ustawa o samorządzie gminnym 

wprowadziła obowiązek uzyskania 
przez burmistrza wotum zaufania. Jest 
to instrument, który umożliwia Radzie 
Miasta dodatkową funkcję kontrolną 
nad działalnością organu wykonawcze-
go. Wotum zaufania to ustosunkowanie 
się Rady Miasta do informacji przed-
stawionych przez burmistrza w rapor-
cie o stanie gminy za rok poprzedni,    
w szczególności realizację polityki gmi-
ny, strategii oraz podjętych uchwał 
rady.  
    Uchwałą Nr 156/XIX/2020 Rada Miej-
ska w Kaletach podczas sesji w dniu 30 
lipca 2020 r. udzieliła burmistrzowi Mia-
sta Kalety Klaudiuszowi Kandzi wotum 
zaufania. Głosowanie poprzedzone zosta-
ło rozpatrzeniem i debatą nad Raportem  
o stanie gminy Kalety za 2019 r., do któ-
rego kaletańscy radni nie mieli zastrzeżeń. 
Wotum zostało udzielone burmistrzowi 
jednogłośnie.  

Małgorzata Mazur 

Agnieszka Kwoka 

https://npp.slaskie.pl/vote/npp-edycja-2020
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Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, składa serdeczne podziękowania właścicielom Restauracji 
„Słono i Słodko” Państwu Katarzynie i Czesławowi Myrcik, za ufundowanie darmowych posiłków dla 
służb mundurowych patrolujących w czasie wakacji tereny wokół zbiorników wodnych w Zielonej.  

Podziękowanie dla właścicieli Restauracji „Słono i Słodko”   

Wyrazy współczucia z powodu śmierci  

Śp. Piotra Pasterczyka, radnego Rady Miejskiej w Kaletach w latach 1998-2002, 
rodzinie zmarłego 

składają  
Burmistrz Klaudiusz Kandzia z pracownikami Urzędu Miejskiego  
oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi. 
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WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
 

RAFI– II 

 
               Nr tel. 887-339-446    

JUŻ  

OTWARTE! 
 

Restauracja 

”Słono i słodko” 

 w Zielonej  

zaprasza na domowe obiady oraz 
desery. 

 

Kalety– Zielona 

ul. Ofiar Katynia 110  

(dawny „Zajazd u Rzepki”) 

 

Kontakt pod nr tel. : 601-630-058 

 Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,  

ul. Żwirki i Wigury 2  
 

Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny),  

Janusz Maruszczyk.  
 

Materiały do Biuletynu przyjmowane są   

do 20-tego dnia każdego miesiąca pod adresem:                       

 jacek.lubos@kalety.pl  

oraz w Urzędzie  Miejskim, w biurze nr 23 b.    
 

 Kontakt telefoniczny z redakcją:  

(034) 352– 76 –52,  

pon. 7.30- 17.00,  

wt. – czw. 7.30-15.30,  

pt. 7.30-14.00   
 

Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń:  

(034) 352– 76 –52 (Janusz Maruszczyk),  

Biuletyn.gazeta.kalety@gmail.com 

w godzinach 8.00– 11.30 
 

Redakcja  zastrzega sobie prawo  

redagowania materiałów.  
 

Za treść ogłoszeń  redakcja nie odpowiada. 

 Biuletyn Informacyjny jest członkiem  

Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.  

 

Biuletyn Informacyjny  

Miasta Kalety 
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Podziękowanie 
 

Serdeczne podziękowania za udział w pogrzebie  

ś.p. Piotra Pasterczyka  

jak również za modlitwę oraz wyrazy współczucia 

ks. wikaremu, krewnym, przyjaciołom, burmistrzowi oraz radzie miejskiej, sąsiadom  

i wszystkim znajomym  

składa żona oraz córki z rodzinami 
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Dawid Wolnik 

Marszałek Województwa Śląskiego spotkała się w Zielonej z Druhami OSP Kalety  

18  lipca nad zbiornikami wodnymi w Kaletach Zielonej 
doszło do spotkania Pani Marszałek Województwa Ślą-

skiego Izabeli Domogała z Druhami OSP Kalety. W spotkaniu 
wziął również udział Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kan-
dzia, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Alojzy 
Rupik oraz Prezes OSP Kalety Henryk Złotosz.  
    W trakcie spotkania swoje umiejętności zaprezentowała drużyna 
młodzieżowa działająca w strukturach naszej kaletańskiej Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Pani Marszałek, widząc pasję i zaangażowa-
nie młodych strażaków, zadeklarowała wsparcie finansowe dla 
młodzieżowej drużyny z OSP Kalety. 
    Burmistrz Miasta Kalety składa serdeczne podziękowanie za 
pomoc w przygotowaniu spotkania druhowi Michałowi Marusz-
czykowi wraz żoną Katarzyną, druhom Adrianowi Galiosowi, 
Zdzisławowi Marzec oraz Waldemarowi Wojtyra.  

J ak co roku, niezależnie od pogody     
i dnia tygodnia, 16 lipca w godzi-

nach porannych wyruszyła spod kościo-
ła p.w. Matki Boskiej Fatimskiej          
w Drutarni tradycyjna procesja do 
dawnego kościoła parafialnego              
w Bruśku, której przewodniczył ksiądz 
proboszcz Krzysztof Goc.  
    Z opowiadań przekazywanych z poko-
lenia na pokolenie mówiono, że pod ko-
niec XIX w. w Drutarni, jak i w miejsco-
wościach ościennych, wybuchła epidemia. 
Mieszkańcy Drutarni zaczęli się modlić     

i postanowiono wtedy, że pójdą z pieszą 
pielgrzymką do Bruśka prosić Boga za 
wstawiennictwem Matki Boskiej i św. 
Jana Chrzciciela, któremu jest poświęcony 
kościół, o zaprzestanie epidemii. Piel-
grzymka przypada w święto Matki Bo-
skiej Szkaplerznej. Podobno od tego czasu 
epidemia ustała. Wtedy też mieszkańcy 
Drutarni zaprzysięgli, że co roku 16 lipca, 
w dowód wdzięczności będą pielgrzymo-
wać do Bruśka, gdzie przy drewnianym 
zabytkowym kościółku odbędzie się msza 
święta.  
    W tegorocznej pielgrzymce wzięło 
udział ponad 100 mieszkańców Drutarni, 
na czele dzieci niosły 3 symboliczne po-
duszki upamiętniające dawną zarazę oraz 
kobiety z obrazem Marki Boskiej Szka-
plerznej. Mszę świętą poprowadził oraz 
wygłosił kazanie Ojciec Franciszkanin 
Waldemar Poloczek. Jak co roku udział   
w tej słynnej pielgrzymce wzięła orkiestra 
dęta z Tworoga. Trasa liczyła około 5 km.  

        

Pielgrzymka parafialna do Bruśka  Spotkanie burmistrza           
z dyrektorem Regionalnej 

Dyrekcji  
Lasów Państwowych   

12  sierpnia, w siedzibie Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Katowicach, burmistrz Miasta Kalety 
Klaudiusz Kandzia spotkał się    z dy-
rektorem tej placówki p. Józefem Kubi-
cą, który pełni również funkcję radnego 
sejmiku województwa śląskiego oraz 
m.in. członka kapituły WFOŚiGW w 
Katowicach. Pan Józef Kubica zawsze 
chętnie wspiera wszelkie inicjatywy w 
naszym mieście. Jest również częstym 
gościem ważnych uroczystości odbywa-
jących się w Kaletach.  
     Z uwagi na fakt, że przeszło 80% po-
wierzchni naszej gminy stanowią lasy, 
burmistrz Klaudiusz Kandzia pozmawiał 
z dyrektorem Kubicą na temat aktualnych 
spraw gospodarki leśnej na terenie Kalet. 
Rozmowy dotyczyły inwestycji drogo-
wych realizowanych w partnerstwie          
z Lasami, a także poruszono temat funk-
cjonującej na terenie Lasów Państwowych 
piaskowni w Drutarni. W spotkaniu 
uczestniczył również nadleśniczy Nadle-
śnictwa Koszęcin p. Adam Chudzik.  
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W  trakcie wizyty Pani Marszałek 
Izabeli Domogały w naszym mie-

ście, był również czas na chwilę odde-
chu w scenerii kaletańskiego parku 
tematycznego Ichtiopark.  
    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 
Kandzia wraz z Panią Mar-
szałek oraz Wiceprzewod-
niczącym Rady Miejskiej w 
Kaletach Alojzym Rupi-
kiem odwiedzili niedawno 
uruchomioną pasiekę edu-
kacyjną, gdzie mieli okazję 
na żywo zobaczyć pracę 
tych pożytecznych owadów 
oraz skosztować różnych 
gatunków miodu. Przypo-
mnijmy, że pasieka powsta-
ła dzięki środkom Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, których 
instytucja zarządzającą jest 
Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Śląskiego,         a w tym roku 
zgłoszona została do nagrody Zielone 
Czeki 2020 w kategorii proekologiczna 
inwestycja roku.  

Kaletańska pasieka edukacyjna proekologiczną inwestycją roku?  

M łodzi ludzie z terenu naszego mia-
sta to pomysłowe i bardzo przed-

siębiorcze osoby. Burmistrz Miasta Ka-
lety Klaudiusz Kandzia miał okazję 
przekonać się o tym niedawno, będąc 
zaproszony na otwarcie outletu 
„Świeczkowy Zawrót Głowy” mieszczą-
cego się w Kaletach przy ul. ks. Drozd-
ka.  
    Otwarcie sklepu zbiegło się z wizytą     
w naszym mieście Pani marszałek Izabeli 
Domogały, która również postanowiła 
osobiście pogratulować i życzyć sukcesów 
właścicielom firmy.  
    Jak czytamy na profilu facebookowym 
sklepu „Outlet Świeczkowy Zawrót Głowy 
to połączenie Naszej pasji i zadowolonych 
klientów” – i tego życzymy naszym mło-
dym przedsiębiorcom. Jeszcze raz gratulu-
jemy oraz trzymamy kciuki za szybki roz-
wój przedsiębiorstwa. Mamy również in-
formację, że część produkcji świeczek, 
która wytwarzana będzie na bazie natural-
nego wosku pszczelego dostępna będzie 
wkrótce na terenie pasieki znajdującej się 
w Ichtioparku.  

Przedsiębiorcy z Kalet to    
ludzie z pasją i pomysłem  

(jal) 

(jal) 

W  niedzielę, 2 sierpnia, nad zbiornikiem sekcyjnym- łowiskiem specjalnym 
Ichtiopark, rozegrane zostały tradycyjne zawody wędkarskie o Puchar 

Burmistrza Miasta Kalety. Zawody zorganizowało Koło PZW Kalety. Startowało 
26 zawodników reprezentujących koło PZW Kalety.  
    Wędkarze rywalizowali w dwóch sektorach. W sektorze "A" zwyciężył Maciej 
Tripner. Tuż za nim uplasował się Seweryn Cichoń, zaś trzeci był Jan Kandzia.         
W sektorze "B" bezkonkurencyjny okazał się Marcin Wesołowski. Miejsca 2 i 3 zajęli 
Andrzej Zając i Jacek Lubos.  

Zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta Kalety  

Agnieszka Kwoka 
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M iasto Kalety w najbliższych tygo-
dniach zamierza wprowadzić 

istotne zmiany na duktach rowerowych 
biegnących w granicach administracyj-
nych gminy.  
     Pierwsza nowość to odnowienie ozna-
kowania na trasie kaletańskich odcinków 
"Leśnej Rajzy". Stworzony kilka lat temu 
szlak od jakiegoś czasu aż się o to prosi, 
ponieważ przez ten czas, głównie na 
wskutek prowadzonej przez Nadleśnictwa 
gospodarki leśnej, wycięto wiele drzew ze 

znakami przedstawiającymi zielo-
ny rowerek, co z kolei skutkuje 
faktem gubienia drogi przez ro-
werzystów. Odnawianie oznako-
wania odbędzie się na przełomie 
sierpnia i września br. 
    Druga zmiana również dotyczy 
"Leśnej Rajzy"- przy okazji malo-
wania nowych znaków zmieniony 
zostanie nieznacznie przebieg 
szlaku na odcinku Miasteczko 
Śląskie- Jędrysek. Szlak przezna-
kowany zostanie w ten sposób, 
aby przebiegać przez jedną z naj-
większych atrakcji przyrodni-
czych naszego miasta– zabytkową 
Aleję Dębów,         a także obok 
postawionej jakiś czas temu stani-

cy rowerowej w Kaletach- Truszczycy i 
umożliwić turystom korzystanie z tej nie-
wątpliwej atrakcji. Stare oznakowanie na 
tzw. Drodze Jędryskowskiej zostanie zli-
kwidowane przez zamalowanie. 
    Kolejna innowacja to zapowiadana już 
jakiś czas temu nowa stanica rowerowa, 
która niebawem stanie przy "Pętli z cisem 
Donnersmacka", w odległości kilkudzie-
sięciu metrów od słynnego drzewa. Stani-
ca umożliwi rowerzystom wypoczynek 
przed lub po wielu kilometrowej podróży 

do Pniowca czy Mikołeski. 
    Wracając jeszcze do "Leśnej Rajzy"-    
w związku z zainteresowaniem gmin, 
które niegdyś zgodziły się wspólnie stwo-
rzyć ten szlak, najprawdopodobniej jesz-
cze przed sezonem turystycznym w 2021 
roku, zostanie wydana długo oczekiwana 
nowa mapa szlaku uwzględniająca zmia-
ny, jakie zaszły w jego przebiegu od roku 
2013, a także uaktualnienia bazy gastro-
nomiczno- hotelowej i innych informacji, 
które przez ten czas uległy dezaktualiza-
cji. Wiosną 2021 roku planowana jest     
w Kaletach międzygminna konferencja 
"Leśno Rajza- najdłuższy szlak rowerowy 
na Śląsku", na którą zaproszeni zostaną 
przedstawiciele podmiotów zainteresowa-
nych dalszym rozwojem szlaku (gmin       
i nadleśnictw). Na czerwiec 2021 roku 
zaplanowano reaktywację tradycyjnego 
dwudniowego rajdu.   

Innowacje na kaletańskich szlakach rowerowych  

Przybliżona lokalizacja 
nowej stanicy rowerowej 

Projektowana zmiana 
przebiegu trasy  
„Leśnej Rajzy” 
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11  sierpnia br. burmistrz Miasta Kalety Klau-
diusz Kandzia złożył gratulacje Pani Esterze 

Sornat-Frei, nauczycielce języka angielskiego Zespo-
łu Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku, z oka-
zji uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.  
    Pani Estera zdała egzamin przed Komisją Kwalifika-

cyjną w Kuratorium Oświaty w dniu 10 sierpnia 2020 r. 
Uzyskanie najwyższego stopnia awansu zawodowego 
świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela 
wiedzy i umiejętności zawodowych oraz potwierdza 
posiadanie wysokiego poziomu kompetencji zawodo-
wych.  
    Gratulując stopnia awansu zawodowego burmistrz 
życzył Pani Esterze satysfakcji z pełnionej misji kształ-
cenia i wychowania młodego pokolenia, pracy w twór-
czej atmosferze sprzyjającej podejmowaniu nowator-
skich wyzwań oraz realizacji zawodowych planów.  

Kolejny awans w kaletańskiej kadrze pedagogicznej   

P rzypominamy, że do dnia 30 listo-
pada 2020 r. można składać wnio-

ski na świadczenie „Dobry start” – jed-
norazowe wsparcie w wysokości 300 zł. 
dla wszystkich uczniów, którzy rozpo-
częli rok szkolny.  
    Świadczenie „Dobry start” przysługuje 

raz w roku na dziecko uczące się w szkole 
aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. 
Dzieci niepełnosprawne, uczące się         
w szkole, otrzymają świadczenie do 
ukończenia przez nie 24 roku życia. Aby 
otrzymać wsparcie, należy złożyć wnio-
sek drogą elektroniczną poprzez banko-
wość elektroniczną. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać w Dziale Świad-
czeń Rodzinnych i Funduszu Alimenta-
cyjnego MOPS Kalety pod nr tel. (34) 
3527-656.  

„Dobry start” – jednorazowe wsparcie dla uczniów  Tablice informacyjne            
z opisami najciekawszych 

przyrodniczo miejsc             
w Kaletach  

W  ramach V edycji Budżetu party-
cypacyjnego Powiatu Tarnogór-

skiego, mieszkaniec naszego miasta,        
a zarazem radny powiatowy p. Euge-
niusz Ptak, zgłosił projekt – poparty 
przez naszych mieszkańców - polegający 
na usytuowaniu na terenie naszego mia-
sta sześciu tablic informacyjnych z opi-
sami najciekawszych miejsc przyrodni-
czych, które warto zobaczyć w Kale-
tach.  
    Takie tablice w formie witaczy byłyby 
ciekawym dodatkiem do prężnie rozwija-
jącej się turystyki rowerowej Leśnego Za-
kątka Śląska, a turystom odwiedzającym 
nasze miasto byłyby pomocne w poznaniu 
zasobów bogactwa przyrodniczego Powia-
tu Tarnogórskiego.  
    Głosowanie rozpocznie się 5 październi-
ka 2020 r. O jego szczegółach poinformu-
jemy wkrótce. Już dziś zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców Miasta Kalety do odda-
nia głosu na zgłoszony projekt. 

N aszą pasiekę edu-
kacyjną w Ichtio-

parku odwiedzać moż-
na w każdą sobotę 
oraz niedzielę w godzi-
nach 13.00 – 20.00.  
    Na miejscu każdy na 
żywo może podejrzeć 
pracę pszczelej rodziny 
dzięki specjalnemu 
szklanemu ulowi. Co 
więcej, można skoszto-
wać różnych gatunków 

miodu, a także dowiedzieć się wielu cieka-
wostek o tych pożytecznych owadach. 
Mając na uwadze bezpieczeństwo sanitar-
ne, przypominamy o konieczności dezyn-
fekcji rąk przed wejściem do pasieki. Za-
praszamy!  

Słodka edukacja  

Zdjęcie poglądowe 
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Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów  

 

 Od 1 września można składać wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdol-

niejszych uczniów i studentów.  

 O stypendium ubiegać mogą się uczniowie klas V, VI,VII i VIII szkół podstawowych, i ponadpod-

stawowych oraz studenci do 26 roku życia, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program 

szkolny lub program studiów i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi,              

artystycznymi lub sportowymi, potwierdzonymi udziałem w konkursach  szczebla co najmniej wojewódzkie-

go.  

 Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety składać można od 1.09.2020 r. do 

30.09.2020 r. w przypadku studentów od 1.10.2020 r. do 31.10.2020 r. 

 Formularze wniosków można pobrać oraz składać w Urzędzie Miejskim (parter – punkt obsługi klienta), 

lub ze strony internetowej www.bip.kalety.pl ( „Wnioski do pobrania” , „Stypendia”) 

 Złóż wniosek o przyznanie stypendium szkolnego  

Przypominamy o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów i studentów,     

mieszkańców naszego miasta, w roku szkolnym 2020/2021. Formularze wniosków można pobrać oraz składać 

w Urzędzie Miejskim (parter – punkt obsługi klienta), lub ze strony internetowej www.bip.kalety.pl 

( „Wnioski do pobrania” , „Stypendia”) 

 Stypendium szkolne mogą otrzymywać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynika-

jącej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie,   nie-

pełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 

zdarzenie losowe. 

 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium 

szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto. 

 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a 

w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pra-

cowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

 Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:  

•złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej, 

•dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków 

wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, 

•zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy 

Informację można uzyskać w Urzędzie Miasta, III piętro- Centrum Usług Wspólnych, telefonicznie  

34/3527-651 
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Na  wzmiankowanym wyżej posiedzeniu Rady Miej-
skiej w Kaletach radni uchwałą Nr 158/XIX/2020 

jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi miasta 
Klaudiuszowi Kandzi za wykonanie budżetu za 2019 rok. 
To najważniejsze dla organu wykonawczego uznanie Rady 
Miejskiej, poprzedzone było podjęciem uchwały, w której 
radni udzielili także burmistrzowi wotum zaufania.  
    Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała 
wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kaletach. Udzielenie 
absolutorium to jednoznaczne wyrażenie akceptacji działalności 
finansowej oraz uznanie jej za prawidłową i nie budzącą za-
strzeżeń. Wiąże się z odpowiedzialnością jaką ponosi burmistrz 
z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej gminy.  
    Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia po otrzymaniu absolu-
torium podziękował wszystkim radnym za kolejny mandat zau-
fania. Pozytywna opinia Rady oraz ich poparcie jest potwier-
dzeniem, że wspólnym działaniem służymy dobru naszej lokal-
nej wspólnoty. Burmistrz podziękował także za pracę wszyst-
kim radnym z przewodniczącą Janiną Perz na czele, a także 
wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego oraz jednostek 
podległych.  

Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia z kolejnym jednogłośnym absolutorium  

30  lipca 2020 r. w sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Kaletach 

odbyła się XIX sesja (absolutoryjna) 
Rady Miejskiej w Kaletach, której 
przewodniczyła Janina Perz – przewod-
nicząca Rady Miejskiej. W obradach 
udział wzięło 14 radnych, co przy 15 
osobowym składzie Rady Miejskiej 
upoważnia Radę do podejmowania pra-
womocnych uchwał.  
    Po przekazaniu sprawozdań przewodni-
czącej Rady Miejskiej oraz burmistrza     
z okresu międzysesyjnego przystąpiono 
do procedury związanej z rozpatrzeniem 
Raportu o stanie gminy za 2019 rok, 
udzielenia wotum zaufania burmistrzowi   
a w następnej kolejności, przyjęciem spra-
wozdania z wykonania budżetu za ubiegły 
rok i udzieleniem absolutorium.  
    Najpierw odbyła się debata nad przed-
łożonym przez burmistrza raporcie o sta-
nie Gminy Kalety za 2019 rok, a następ-

nie uchwałą Nr 156/XIX/2020 radni jed-
nogłośnie udzielili burmistrzowi wotum 
zaufania.  
     Następnie zebrani wysłuchali opinii 
komisji stałych w sprawie wykonania 
budżetu miasta za 2019 r. a po odczytaniu 
przez przewodniczącą Rady Miejskiej 
pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Katowicach o ww. sprawoz-
daniu przystąpili do głosowania nad pod-
jęciem stosownej uchwały. Uchwała Nr 
157/XIX/2020 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Miasta 
Kalety za 2019 r. została przyjęta jedno-
głośnie.  
     W następnej kolejności przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel 
odczytał wniosek w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety 
za 2019 r. Przedstawiona została także 
pozytywna opinia Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Katowicach w sprawie ww. 
wniosku. W wyniku głosowania, uchwała 
Nr 158/XIX/2020 w sprawie udzielenia 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2019 rok została przyjęta jednogłośnie. 
Dodatkowo radni podjęli uchwały: 
Nr 159/XIX/2020 w sprawie zmian bu-
dżetu Miasta Kalety na 2020 rok. 
Nr 160/XIX/2020 w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej na lata 
2020-2029.  
    W punkcie wolne głosy i wnioski, do-
datkowe informacje zgłaszano bieżące 
sprawy.  
 

                                Małgorzata Mazur  

Sprawozdanie z XIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach   

MATERIAŁ PŁATNY 
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W  związku z otrzymanym przez 
miasto Kalety dofinansowaniem 

na realizację zadania „Modernizacja 
sieci wodociągowej na obszarze aglome-
racji wyznaczonej na terenie Miasta 
Kalety” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, zostały 
zakończone prace mające na celu mo-
dernizację sieci wodociągowych na te-
renie dzielnicy Kuczów.  
    Modernizacji zostały poddane sieci 
wodociągowe w ulicach: Myśliwska, 
Boczna, Powstańców, Polna, Słoneczna, 
Zapolskiej i Paderewskiego (ulica bocz-

na). Do realizacji w ramach projektu po-
została do wykonania modernizacja sieć 
wodociągowa w ul. Kilińskiego i Ryszar-
da Kaczorowskiego z terminem zakończe-
nia do 31 października 2020 roku. Dodat-
kowo zostaną zmodernizowane trzy stud-
nie wodomierzowe poprzez wykonanie 
zdalnego monitoringu natężenia przepły-
wu wody oraz ciśnienia w sieci. Przed-
miotowe zadanie obejmuje również dofi-
nansowanie inwestycji wykonanych w 
ubiegłych latach takich jak: modernizację 
sieci wodociągowej w ul. Lubszecka i ul. 
1 Maja (w obrębie centrum) oraz moder-
nizację wraz z rozbudową sieci wodocią-

gowej przy Urzędzie Miejskim. Łączna 
długość zmodernizowanej sieci wyniesie 
ok. 2.276 [mb] co w znacznym stopniu 
poprawi funkcjonowanie systemu sieci 
wodociągowych na terenie naszego miasta 
oraz parametry wody dostarczane miesz-
kańcom. Przyznana kwota dofinansowa-
nia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na realizację inwestycji 
wynosi 1.216.101,02 zł (brutto).  

Milionowa inwestycja na modernizację sieci wodociągowych w Kuczowie zakończona   

T rwa realizacja projektu polegająca 
na termomodernizacji trzech bu-

dynków wielorodzinnych będących wła-
snością Miasta Kalety. Mowa tu o pro-
jekcie pn. “Poprawa efektywności ener-
getycznej poprzez kompleksową termo-
modernizację wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych na terenie miasta 

Kalety”, w wyniku realizacji którego, 
kompleksowej termomodernizacji pod-
dane zostaną budynki wielorodzinne 
przy ul. 1 Maja 21, Fabrycznej 25, 
Sienkiewicza 9. 
    W rozstrzygniętym niedawno postępo-
waniu przetargowym, na powyższy zakres 
inwestycyjny, wyłoniono dwóch wyko-
nawców. Etap prac budowlanych realizo-
wany jest w formule zaprojektuj i wybu-
duj w oparciu o Program Funkcjonalno-
Użytkowy. Obecnie toczy się etap projek-
towy, który zakończy się uzyskaniem 
prawomocnego pozwolenia na budowę. 
Przypomnijmy, że na realizację tego zada-
nia Miasto Kalety pozyskało bezzwrotną 
dotację w kwocie 480.000,00 zł z tzw. 
środków unijnych z Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko. Zakoń-

czenie prac budowlanych przewidziano na 
grudzień 2020 r.  

Etap projektowy zadania polegającego na termomodernizacji budynków  
wielorodzinnych w Kaletach   

Nowa korzystniejsza dla Miasta umowa na dzierżawę nieruchomości Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Kaletach  

1  lipca 2020 roku Burmistrz Miasta 
Kalety zawarł z firmą EDU RES, 

prowadzącą Młodzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy w Kaletach, umowę dzier-
żawy na wydzierżawienie nieruchomo-
ści gminnej, zabudowanej, położonej 

przy ul. ks. Rogowskiego 43 o po-
wierzchni 0,8415 ha.  
    Umowa została zawarta na czas nieoz-
naczony za zgodą Rady Miejskiej w Kale-
tach, która podjęła stosowną uchwałę. W 
ww. umowie dzierżawy strony ustaliły 
wysokość miesięcznego czynszu dzier-
żawnego w wysokości 17.000 zł. z możli-
wością jego waloryzacji o wskaźnik wzro-
stu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszanych co roku przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego. We wcze-
śniejszej umowie czynsz dzierżawny za tę 
nieruchomość ustalony był w wysokości 
5.500 zł miesięcznie i był waloryzowany 
w kolejnych latach trwania dzierżawy, 
osiągając w roku 2020 wysokość 6.807,33 
zł miesięcznie. EDU RES dzierżawi tę 
nieruchomość od Gminy od 1 sierpnia 

2010 roku na podstawie umowy dzierża-
wy z dnia 26 lipca 2010 r., która była za-
warta na 9 lat i 11 miesięcy i której termin 
upływał z dniem 30 czerwca br. W czasie 
trwania umowy EDU RES wyremontował 
i przystosował budynki do własnej dzia-
łalności oraz wybudował na nieruchomo-
ści, z własnych środków, kort tenisowy, 
boisko ze sztuczną trawą oraz ogólnodo-
stępny parking przy ul. ks. Rogowskiego. 
Z wszystkich tych obiektów korzystać 
mogą mieszkańcy Kalet.  

Klaudiusz Kandzia 
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N ajbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.  
    Zostanie on prowadzony w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych); osób prawnych 

oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in. osoby kie-
rującej gospodarstwem rolnym, rodzaju użytkowanych gruntów itp. produkcji ekologicznej itp. Wszystkie podmioty zobowiązane 
są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefo-
nicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.  

Powszechny Spis Rolny 2020  

(jal) 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

Burmistrz Miasta Kalety  

ogłasza 

III pisemny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego  

w budynku  przy ul. 1 Maja nr 21 w Kaletach, stanowiącego własność Gminy Kalety 

 

Opis nieruchomości: 

Lokal użytkowy  o powierzchni 53,06 m2, usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 1 Maja 21 w Kaletach, na 

działce nr 1494/84 o powierzchni 0,0240 ha, arkusz mapy 2, obręb Kalety, opisanej w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach pod 

wykazem WYK 257KALETY, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej. 

Lokal jest w stanie dobrym, wyposażony w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną. 

Cena wywoławcza: 

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni wynosi:  14,00 zł. netto.    

Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT. 

Termin i miejsce przetargu: 

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, w Urzędzie Miasta 

Kalety przy ul. Żwirki i Wigury 2 w terminie do dnia 23 września 2020 r. r. do godz. 9:30. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2020 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 24 lub 25 Urzędu Miejskiego w Kaletach 

przy ul. Żwirki i Wigury 2 (II piętro). 

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: 

Wadium w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych) należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach nr rachunku:           

25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 22 września 2020 r. z dopiskiem: „Przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowa-

nego w budynku przy ul. 1 Maja nr 21 w Kaletach” i do oferty załączyć dowód wpłacenia wadium. 

 

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i 

Wigury 2, a także na tablicy ogłoszeń przy ul. Żwirki i Wigury (naprzeciw urzędu) oraz na stronie internetowej www.kalety.pl   

i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kalety.pl 

Dane teleadresowe:  

Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, biuro nr 11 (I piętro), nr  tel. 34 352-76-50, w godzinach pracy Urzędu.  

 

http://www.kalety.pl
http://www.bip.kalety.pl

