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Zapadła decyzja
o gazyfikacji Miasta Kalety

J

ak poinformował Ziemowit Podolski
Dyrektor Oddział Zakładu
Gazow niczego
w
Zabrzu,
Miasto Kalety zostało w miesiącu wrześniu wpisane do
listy zadań związanych z gazyfikacją Polski (jako 1 z 16
na terenie województwa śląskiego).
W I-II kw. 2019 zostanie wyłoniony w drodze przetargu
publicznego projektant. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2022 rok Pomysłodawcą idei gazyfikacji naszego miasta był Burmistrz Klaudiusz Kandzia, który wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Eugeniuszem Ptakiem
prowadzili intensywne działania lobbingowe w tej sprawie.
Organizując spotkania z przedsiębiorcami, zlecając ankietowanie i sporządzenie audytu. Jak widać działania te przyniosły właściwy efekt.

Dariusz Szewczyk

W Kaletach największy spadek
zadłużenia w powiecie tarnogórskim
według rankingu zmian zadłużenia
samorządów w latach 2014–2017

W

rankingu zmian zadłużenia samorządów w latach
2014–2017 tygodnika „Wspólnota”. Miasto Kalety
uzyskało wynik – 14,48%. Wśród gmin powiatu tarnogórskiego jest to największy procentowy spadek zadłużenia
w latach 2014-2017.
Metoda rankingu opisana została następująco: „Jako punkt
początkowy rankingu wybieramy rok 2014. Z jednej strony to
moment, w którym poziom zadłużenia w skali kraju był najwyższy. A jednocześnie to początek ostatniej kadencji samorządowej. Poziom zadłużenia na koniec 2014 roku (wyrażony jako
procent budżetu każdej JST) porównujemy z zadłużeniem na
koniec 2017 r. Innymi słowy pytamy o to, jak w poszczególnych
gminach, powiatach i województwach zmieniał się poziom długu. Wartości ujemne wskaźnika oznaczają spadek (wyrażony
w punktach procentowych), a wartości dodatnie – wzrost zadłużenia (także w punktach proc.).”

Klaudiusz Kandzia

www.kalety.pl
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MATERIAŁ PŁATNY

MATERIAŁ PŁATNY

Podziękowanie

Cz

łonkowie Sekcji
Skata działającej
przy MDK Kalety serdecznie dziękują panu
burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzi oraz dyrektorowi MDK Marianowi Lisieckiemu za pomoc przy organizacji Indywidualnych Mistrzostw Polski w Skacie Sportowym. Podziękowania kierujemy także w stronę pani
dyrektor Doroty Mańczak za udostępnienie
sali gimnastycznej do rozgrywek.
Prezes Polskiego Związku Skata -Henryk
Brzóska- wyraził swoje zadowolenie z poziomu organizacji Mistrzostw– tym większy jest
nasz powód do dumy.
Jedyny nasz reprezentant– Krzysztof Bryła–
uplasował się w Mistrzostwach na 121 miejscu
(na 158 startujących).

MATERIAŁ PŁATNY

Prezes Sekcji Skata
przy MDK Kalety
Rajmund Mazur
www.kalety.pl
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W dniach 4-11 listopada młodzież z Zespołu Szkół i Przedszkola w Miotku przebywała w hiszpańskiej Badalonie. Wyjazd
odbył się w ramach projektu Erasmus+ „I Love Reading ”.
17 listopada, w sali gimnastycznej publicznej szkoły podstawowej, po raz pierwszy odbyły się w Kaletach Indywidualne
Mistrzostwa Polski Skata.
W dniu 20 listopada młodzież z Zespołu Szkół i Przedszkola w Miotku wyjechała na wycieczkę do Warszawy. Wyjazd zorganizowano w ramach nagrody w konkursie na recenzję ulubionej książki.
21 listopada w kaletańskiej Szkole Podstawowej zorganizowany został X Konkurs Wiedzy o Języku Polskim. Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem „100 lat NIEPODLEGŁOŚCI”.
22 listopada 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się inauguracyjna sesja VIII kadencji Rady
Miejskiej w Kaletach.
26 listopada, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów i studentów
za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2017/2018.
29 listopada w Reszlu odbyło się Krajowe Zebranie Członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow. Burmistrz Klaudiusz Kandzia
został wybrany do składu 8-osobowego Komitetu Koordynującego, któremu przez następne 5 lat przewodził będzie Jacek
Kostka– burmistrz Górowa Iławieckiego.
30 listopada, w Częstochowie, w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater, odbył się Turniej Jednego Opowiadania. W konkursie wyróżniono kaletankę Emilię Ślimok za opowiadanie „Sen”.
30 listopada, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach, podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania polegającego na utworzeniu kaletańskiej pasieki edukacyjnej.
2 grudnia, przy kościele w Jędrysku, odbył się tradycyjny Jarmark Adwentowy.

Urząd Miejski w Kaletach będzie nieczynny w Wigilię
Informujemy, że 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek - Wigilia Bożego Narodzenia)
Urząd Miejski w Kaletach będzie nieczynny.

(jal)

Uwaga! PSZOK nieczynny
do końca marca

Informujemy, że od 1 grudnia 2018 r.
do 31 marca 2019 r. Punkt Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych,
mieszczący się przy ul. Ks. Drozdka 30
w Kaletach, będzie nieczynny z powodów technicznych.
Za utrudnienia przepraszamy.

(jal)

MATERIAŁ PŁATNY

OGŁOSZENIE DROBNE

Mieszkanie do wynajęcia osiedle przy ul. 1 Maja w Kaletach. Szczegóły pod nr tel. 791 227 758.

www.kalety.pl
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Wizyta w Badalonie

W

roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół i Przedszkola
w Kaletach Miotku kontynuuje realizację projektu Erasmus+ I Love Reading. W dniach 04.11.2018 –
11.11.2018 odbyła się wymiana grupy
uczniów.
Gospodarzem spotkania była szkoła
hiszpańska z miasta Badalona. Wizyta
rozpoczęła się od oficjalnego powitania
przez przedstawicieli szkoły goszczącej.
Następnie uczniowie każdej ze szkół
dokonali prezentacji swojego miasta
i szkoły. Zwiedziliśmy budynek szkoły
oraz liczne pracownie.
Tematem przewodnim wizyty była
analiza dzieł wybitnych poetów z krajów
partnerskich.
Polska szkoła zaprezentowała wiersze
Wisławy Szymborskiej. W takcie wizyty
miały miejsce warsztaty związane
z poezją Brossy - hiszpańskiego poety
i artysty oraz wycieczka tematyczna
śladami jego dzieł. W ramach wizyty
zwiedziliśmy muzeum w mieście Badalona oraz Bibliotekę Katalońską.

Uczestnicy brali udział w warsztatach
językowych, artystycznych i zajęciach
ruchowych.
Gospodarze przygotowali wieczór
poetycki, na którym uczestnicy prezentowali wiersze w językach obcych – nasi
uczniowie odczytali wiersze w języku
hiszpańskim, tureckim oraz angielskim.
W trakcie naszego spotkania odbyły się

konferencje dla nauczycieli w związku
z realizacją zadań projektowych.
Nasza wizyta zakończyła się oficjaln ym wr ęczenie m cer t yfi kató w
dla każdego z uczestników spotkania.

Bożena Dziuk.
Estera Sornat-Frei

Wycieczka do Warszawy uczniów Zespołu Szkól i Przedszkola w Miotku

20

listopada odbyła się wycieczka
do Warszawy. Zorganizowana
została przez posła Tomasza Głogowskiego, który był pomysłodawcą i realizatorem odbywającego się co roku
konkursu na recenzję ulubionej książki.
Wycieczka była nagrodą dla laureatów oraz uczniów udzielających się
w życiu szkoły w powiecie tarnogórskim. O godzinie 6:00 zebraliśmy się na
dworcu autobusowym w Tarnowskich
Górach, z którego wyruszyliśmy do
Warszawy. Pierwszym punktem naszej
wycieczki był Sejm, po którym oprowadzała nas pani przewodnik wraz z panem

Głogowskim. Sala obrad wywarła na nas
ogromne wrażenie. Poznaliśmy również Sejm
od strony reporterów,
którzy pracują tam na
co dzień. Podziemnymi
korytarzami udaliśmy
się do stołówki sejmowej na obiad oraz deser,
na który zostaliśmy
zaproszeni. Najedzeni
i zadowoleni ruszyliśmy
w dalszą podróż.
Po wizycie w Sejmie
udaliśmy się na Warszawską starówkę. Oprowadzał nas miły
pan przewodnik. Jego ciekawe opowieści zachęciły nas do zgłębienia wiedzy
na temat historii naszej stolicy. Następnie wszyscy razem poszliśmy do kawiarni, aby napić się czegoś ciepłego. Mieliśmy okazję zobaczyć Warszawę po
zmroku i uwiecznić ją na zdjęciach.
Opuściliśmy stolicę o godzinie 17.00.
Podróż minęła nam szybko i przyjemnie.
Wycieczkę będziemy miło wspominać,
a zawarte znajomości utrzymamy jak
najdłużej.

Uczniowie Zespołu Szkół
i Przedszkola w Kaletach Miotku
www.kalety.pl

grudzień 2018

5

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Relacja z X Konkursu Wiedzy o Języku Polskim w Kaletach

21

listopada w kaletańskiej Szkole Podstawowej zorganizowany
został X Konkurs Wiedzy o Języku
Polskim. Tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem „100 lat NIEPODLEGŁOŚCI”. Uroczystego otwarcia
oraz powitania uczestników dokonał
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz
Kandzia.
W zmaganiach udział wzięło 35
uczniów z: VI Liceum Ogólnokształcącego z Tarnowskich Gór, Liceum Ogólnokształcącego w Psarach, Zespołu

Szkół Budowlano Architektonicznych
z Tarnowskich Gór, Technikum nr 12
z Tarnowskich Gór, Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, I Liceum
Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach oraz przedstawiciele gospodarza Publicznego Gimnazjum w Kaletach, Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kaletach oraz Zespołu
Szkół i Przedszkola w Kaletach - Miotku.
Konkurs od dziesięciu lat organizowa-

ny jest przez Miasto Kalety, Krzysztofa
Lisieckiego - Dyrektora Publicznego
Gimnazjum w Kaletach, we współpracy
z Kołem Naukowym Onomastów przy
Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.
Ideą konkursu jest podnoszenie świadomości językowej wśród uczniów, do
ugruntowania poczucia, że polszczyzna
jest tworzona przez każdego użytkownika, że każdy jest za nią odpowiedzialny.

(jal)

Dzień Drzewa w Szkołach Podstawowych w Kaletach

J

esień to czas, w którym obchodzone jest święto drzewa w szkołach.
Nasze szkoły również przyłączyły się
do jego obchodów. Dzień taki uświadamia dzieciom i młodzieży jak ważna
jest rola drzew w życiu człowieka
i całej przyrody.

Uroczystości rozpoczęły się porankami ekologicznymi w klasach I-III i IV VIII PSP w Kaletach oraz ZSiP w Miotku. Uczniowie wzięli udział w licznych
konkursach związanych tematycznie
z ochroną przyrody, zwłaszcza z rolą
drzew w ekosystemie. Piękne prace plastyczne uczniów udekorowały korytarze
szkolne. Piosenki,
inscenizacje, recytowane wiersze były
miłym akcentem obchodów Święta Drzewa.
W klasach I-III najmłodszych uczniów,
leśniczy Pan Czesław
Tyrol wprowadził
w świat roślin i zwierząt opowieściami
i prezentacją przywiezionych do szkoły
eksponatów zwierząt.

zainteresowanie i zaangażowanie w edukację ekologiczną najmłodszych. Świadczą o tym prace plastyczne, dzięki czemu powstała piękna wystawa.

Agnieszka Kwoka

Burmistrz Miasta
Kalety Klaudiusz Kandzia składa podziękowania nauczycielom,
uczniom i rodzicom za

www.kalety.pl
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Uzdolnieni uczniowie i studenci otrzymali Stypendia Burmistrza Miasta Kalety za
szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2017/2018

26

listopada odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla
uczniów i studentów za szczególne
osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2017/2018.
Oni też byli najważniejszymi gośćmi
gali stypendialnej.
Oprócz uczniów, ich rodziców i studentów w uroczystym spotkaniu uczestniczyli burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia, radny powiatu tarnogórskiego Eugeniusz Ptak, przewodnicząca Rady
Miejskiej Janina Perz oraz przedstawiciele Komisji Oświaty: Irena Nowak,
Mirosława Potempa, Antoni Jeż i Dawid
Wolnik.
Stypendia przyznawane są zgodnie z
uchwałą nr 183/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2 września 2008
r. z późniejszymi zmianami.
Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów i studentów,
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
(olimpiadach) szczebla ogólnopolskiego

lub międzynarodowego. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach stypendium
może być przyznane uczniom lub studentom, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach lub olimpiadach na szczeblach
innych niż w/w wymienione.
Galę stypendialną uświetnił koncert w
wykonaniu stypendystów Dominiki Ślimok, Wiktora Czornika i Jakuba Pakuły.
Stypendium artystyczne otrzymali:
Marta Jeż, Dominika Ślimok i Marcjanna Wysocka. Wśród stypendystów za

osiągnięcia sportowe znaleźli się: Ewa
Helisz i Jakub Pakuła. Stypendia naukowe otrzymali: Wiktor Czornik, Julia Kolano, Agata Kot, Maja Kuder, Bartosz
Walczak, Nadja Watoła i Paweł Wons.
Burmistrz Miasta serdecznie pogratulował wszystkim uczniom i studentom,
a także życzył kolejnych sukcesów oraz
motywacji do dalszej pracy.

Joanna Ptak

Rada Miejska nowej kadencji wybrała przewodniczącą oraz wiceprzewodniczącego

22

listopada 2018 r., podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej,
w głosowaniu tajnym, radni wybrali przewodniczącego. Ta zaszczytna funkcja przypadła radnej Janinie Perz, która w poprzedniej kadencji
była wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej. Radna posiada wykształcenie
wyższe ekonomiczne, przez wiele lat była nauczycielem przedmiotów ekonomicznych w kaletańskim Zespole
Szkół Elektroniczno - Ekonomicznych.
W trakcie I sesji
jednym
z punktów porządku obrad był
także wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. W wyniku głosowania tajnego, na funkcję tą wybrany został radny Alojzy Rupik.
Radny posiada wykształcenie średnie techniczne, obecnie przebywa
na emeryturze. Przez wiele pracował w sektorze górniczym na kieJanina Perz
rowniczym stanowisku, a przez
Przewodnicząca Rady Miejskiej
ostatnie 20 lat prowadził własną
w kadencji 2018– 2023
działalność gospodarczą. W poprzedniej kadencji Rady Miejskiej
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska.
Nowo wybranej przewodniczącej oraz wiceprzewodniczącemu Rady życzymy
wielu sukcesów i satysfakcji z pełnionej funkcji.

Małgorzata Mazur

Alojzy Rupik
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w kadencji 2018– 2023

www.kalety.pl
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Szopka bożonarodzeniowa już zdobi Mały Rynek

M

ały Rynek w naszym mieście już w pełnej świątecznej krasie. Po ozdobieniu
placu iluminacjami świetlnymi, zamontowana
została szopka bożonarodzeniowa z figurami
Świętej Rodziny. W tym roku wzbogaciła się
ona o rzeźby Trzech Króli, które doskonale
dopełniają całość stajenki. Tym samym zachęcamy do odwiedzania naszej miejskiej szopki
bożonarodzeniowej podczas świątecznych spacerów. Rzeźby wykonał mieszkaniec naszego
miasta p. Ryszard Wysocki z Zielonej.

(jal)

Literacki sukces Emilii Ślimok

30

listopada, w Częstochowie, w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater, odbył się Turniej Jednego Opowia-

dania.
Jest to konkurs, w którym mogą rywalizować ze sobą osoby na
teksty prozatorskie. Orężem są opowiadania, a więc krótkie formy
literackie. Celem konkursu jest wyróżnienie młodych talentów,
a także wsparcie i motywacja dla twórców, którzy już tworzą, lecz
nie mają sposobności pokazać się szerszej publiczności.
W turnieju wyróżniona została mieszkanka naszego miasta,
uczennica Publicznego Gimnazjum w Kaletach – Emilia Ślimok,
z tekstem zatytułowanym „Sen”.
Laureatce serdecznie gratulujemy.

Krzysztof Lisiecki

Na fali wielkich gwiazd
„WILKI” w Kaletach!

Po

spektakularnym
występie zespołu
Perfect na ostatnich Dniach Kalet,
który przyciągnął
do naszego miasta
wielu fanów dobrej muzyki, postanowiliśmy nie
obniżać lotów! Z
przyjemnością informuję, że gwiazdą najbliższych Dni
Miasta, które odbędą się w terminie 31 maja – 2 czerwca
2019 r., będzie zespół „WILKI”!
„Wilki”- jedna z grup najwyższego formatu polskiej sceny
muzycznej, której nie trzeba nikomu przedstawiać, wystąpi
w sobotni wieczór 1 czerwca.
W niedzielę natomiast na kaletańskiej scenie muzycznej
wystąpi BOHIKA z coverami znanych światowych przebojów.
Ten stosunkowy młody, lecz charyzmatyczny zespół, potrafi
rozgrzać publiczność do maksimum!
Już dziś zapraszamy naszych mieszkańców do udziału
w XXI Dni Kalet! O szczegółach będziemy informować wkrótce.

Marian Lisiecki

W szlachetnym geście i celu
„Bystrzaki” pomagają zwierzakom

D

zieci z prowadzonej
przeze
mnie
w
Niepublicznym Przedszkolu
„Bystrzaki” grupy,
już
od
dwóch lat biorą udział w akcji na rzecz schroniska dla
zwierząt w Miedarach. Karma, koce, ręczniki i wiele innych artykułów przez nas zebranych pomaga przetrwać
zwierzakom trudny okres.
Jednak... Zbiórka nie miałaby miejsca gdyby nie Karina
Warczok, która od trzech lat czynnie działa na rzecz schroniska. Pani Karina co roku na przełomie listopada i grudnia
ogłasza zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów i zawozi
w wyznaczonym terminie własnym samochodem do schroniska. Dzięki jej zaangażowaniu i zachęcaniu ludzi do udziału
w akcji - w tym również mnie, wiele zwierząt otrzymuje pomoc, która w okresie zimowym jest tak istotna.
Uważam, iż w dzisiejszych czasach mamy mało czasu dla
siebie, a co dopiero na pomoc innym. Warto więc dawać dobry przykład. Dzięki zaangażowaniu rodziców dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Bystrzaki z oddziałami integracyjnymi w Kaletach także w tym roku udało się
zebrać na prawdę sporo rzeczy.
Sonia Lach Kowalska

www.kalety.pl
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Sztab 27 finału WOŚP przy MDK w Kaletach
oficjalnie zarejestrowany

I

nformujemy, że wniosek o zgodę na utworzenie Sztabu 27 Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Miejskim Domu Kultury w Kaletach
został rozpatrzony pozytywnie, a jego szefem został Dyrektor MDK Marian
Lisiecki.
Fundacja WOŚP oficjalnie poinformowała, iż wyraża to, aby Miejski Dom Kultury w Kaletach utworzył Sztab, a tym samym podjął współpracę z Fundacją.
Zgoda dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia publicznej zbiórki pieniężnej,
która odbędzie się 13 stycznia 2019 r. do puszek kwestujących wolontariuszy z PSP
nr 1 w Kaletach, Publicznego Gimnazjum w Kaletach oraz Zespołu Szkół i Przedszkola w Miotku. Środki zebranie w trakcie 27 finału WOŚP przeznaczone będą na
zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Marian Lisiecki

Program "Mała Książka –
Wielki Człowiek"
w kaletańskich bibliotekach

M

iejska Biblioteka Publiczna im.
prof. H. Borka w Kaletach oraz
Filia nr 1 w Miotku biorące udział
w programie dla trzylatków "Mała
Książka – Wielki Człowiek"! serdecznie zapraszają rodziców wraz z dziećmi urodzonymi w roku 2015 po odbiór
wyprawek dla trzylatków.
Program trwa tylko do końca roku.
Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze
wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej
książki z księgozbioru dziecięcego Mały
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem potwierdzającym
jego czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie
także rodzice. „Książką połączeni, czyli
o roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca
o korzyściach wynikających z czytania
dzieciom oraz podpowiadająca, skąd
czerpać nowe inspiracje czytelnicze.
Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa
(bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym
uczestnikiem życia kulturalnego.
Do założenia karty bibliotecznej wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego. Więcej informacji na stronie www.wielki-czlowiek.pl Projekt nawiązuje do kampanii proczytelniczych
realizowanych na całym świecie, a zapoczątkowanych w 1992 r. przez brytyjską
fundację BookTrust. Projekt jest finansowany ze środków Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Marian Lisiecki

Zarząd Koła PZW Kalety zaprasza na zebranie
sprawozdawcze za rok 2018

6

stycznia, o godzinie 12.00, w sali słonecznej Miejskiego Domu Kultury odbędzie się zebranie sprawozdawcze Koła PZW Kalety, na które Zarząd
Koła serdecznie zaprasza wszystkich członków.
Jednocześnie informujemy, iż każdy uczestnik zebrania powinien mieć przy sobie
legitymację członka PZW, zaś członkowie wykupujący zezwolenia na staw sekcyjny– także to zezwolenie.

Jacek Lubos

www.kalety.pl
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Balkon kaletańskiego MDK-u z nową trybuną teleskopową

Z

początkiem listopada 2018 roku zakończyła się rzeczowa realizacja projektu,
którego przedmiotem była dostawa i montaż
mobilnej trybuny teleskopowej z 42 miejscami siedzącymi na balkonie sali widowiskowej
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach.
Realizacja tego przedsięwzięcia znacznie polepszy komfort uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych w naszym MDK-u. Dzięki temu, iż trybuna ta jest teleskopowa, składana, po jej złożeniu nie zajmuje miejsca w pomieszczeniu, które na co dzień wykorzystywane
jest do wielu aktywności.
Dzięki trybunie miejsce te może funkcjonować jako aula wykładowa, w której mogą być
prowadzone spotkania, konferencje, itp. Środki
na realizację tego zadania Miasto Kalety pozyskało z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.

Marian Lisiecki

Indywidualne Mistrzostwa Polski w Skacie- po raz pierwszy w Kaletach

D

zięki staraniom prezesa sekcji Skata MDK Kalety
Pana Rajmunda Mazura oraz dyrektora MDK
Marian Lisieckiego, 17 listopada 2018 r., w Kaletach po
raz pierwszy odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Polski Skata.
Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Kalety
Klaudiusz Kandzia. Jedynym zawodnikiem, który reprezentował sekcję Skata MDK Kalety był Pan Krzysztof Bryła zajmując ostatecznie 121 miejsce na 158 zawodników
z całej Polski. Pomimo, że wszyscy sądzą, jest to typowa
Śląska gra, to jednak cieszy się popularnością w całej Polsce.
Burmistrz Miasta Kalety składa serdeczne podziękowania Prezesowi PZSkat Panu Henrykowi Brzusce wraz
z Zarządem za doskonałe przeprowadzenie zawodów oraz
udzielenie Miastu Kalety zaufania, by zawody tej rangi
nasze Miasto mogło przeprowadzić. Panu Prezesowi Sekcji
Skata MDK Kalety Rajmundowi Mazurowi wraz z zawodnikami oraz dyrektorowi MDK Marianowi Lisieckiemu za
pomoc przy organizacji tego wydarzenia.

(jal)

www.kalety.pl

10

Nr 12 (320)

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Informacja w sprawie podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Z

dniem 31 grudnia 2018 r. dobiega końca 3-letni okres obowiązywania umowy zawartej z PZOM
STRACH Sp. z o.o. Sp. k. na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z Państwa posesji. Wartość tej
umowy pozwoliła na utrzymanie stawek opłat za wywóz odpadów w wysokościach: 8,50 zł za odpady segregowane i 17,00 zł za odpady zmieszane.
Miasto Kalety obecnie uczestniczy
w procedurze przetargowej na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych na kolejne lata.
Jednakże do czasu wyłonienia w trybie
przetargu nowego podmiotu, który
świadczyłby ww. usługę od dnia 1 stycznia 2019 r. zaistniała konieczność udzielenia zamówienia z wolnej ręki na czas
niezbędny do zakończenia postępowania
przetargowego. Umowa taka została
podpisana z Wykonawcą, który obecnie
świadczy usługę wywozu odpadów, co

nie powoduje reorganizacji harmonogramu usług oraz usprawni świadczenie
usługi. Jednak wynegocjowane stawki są
drastycznie wyższe od tych, które obecnie obowiązywały.
Cena za odbiór i zagospodarowanie
1 tony odpadów zmieszanych wzrosła
o 100%. Cena za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów segregowanych
wzrosła o prawie 700%.
Ponadto obserwując rozstrzygnięcia
przetargów na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych sąsiednich gmin na rok 2019
i lata następne można zauważyć bardzo
duży wzrost kwot stawek w formularzach ofertowych. Ceny są nawet o 900% wyższe. Taka sytuacja ma zasięg
ogólnopolski i jest ona związana z bardzo dużym wzrostem cen na instalacjach, do których przekazywane są odpady. Konsekwencją tego jest wzrost
opłat za wywóz i zagospodarowanie

odpadów jakie ponoszą mieszkańcy.
System gospodarowania odpadami
komunalnymi musi się bilansować tzn.
że miasto nie może do niego dokładać
ani też na nim zarabiać.
Przy tak drastycznych podwyżkach
obecne stawki opłat (8,50 zł i 17,00 zł)
za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryją wydatków związanych
z wykonywaną usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Wobec powyższego od dnia 1 stycznia
2019 roku obowiązują nowe stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:
- 14,00 zł za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny,
- 25,00 zł za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
nieselektywny.

Xymena Sudakowska

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych oraz segregowanych
styczeń– marzec 2019
ZABUDOWA WIELORODZINNA
STYCZEŃ
Śmieci
Papier + plastik
Szkło
BIO

LUTY
3,17,31
9,23
2,16,30
3,17,31

14, 28
6, 20
13,27
14, 28

Śmieci
Papier + plastik
Szkło
BIO

MARZEC
Śmieci
Papier + plastik
Szkło
BIO

14, 28
6, 20
13, 27
14, 28

ZABUDOWA JEDNORODZINNA
REJON I
Ulice: Posterunek Kolejowy, 3-go Maja, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Koszęcińska, Popiełuszki, Kuźnicka,
Kwiatowa, Łowiecka, Miłosza, Roździeńskiego, Rzeczna, Skłodowskiej, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego,
Tetmajera, Wesoła, 1-go Maja, A. Krajowej, Asnyka, Nowa, Okrzei, Rycerska, Słowiańska, Kosmonautów
Miesiąc

styczeń

luty

marzec

Odpady zmieszane

7

4

4

Odpady segregowane

14

11

11

REJON II
Ulice: Słoneczna, Krucza, Rodziewiczówny, Celulozowa, Kilińskiego, Ryszarda Kaczorowskiego, Krasickiego,
Harcerska, Miarki, Dworcowa, Bema, Chopina, Gwoździa, Leśna, Lipowa, Piastów, Prusa, Reja, Spokojna,
Topolowa, Traugutta, Zielona, Wojska Polskiego, Gołębia.
Miesiąc

styczeń

luty

marzec

Odpady zmieszane

8

5

5

Odpady segregowane

15

12

12
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REJON III
Ulice: Sienkiewicza, Konopnickiej, Gawlika, Lubliniecka, Fabryczna, Pokoju, Wczasowa, Imbirowa
Miesiąc

styczeń

luty

marzec

Odpady zmieszane

3

7

7

Odpady segregowane

10

14

14

REJON IV
Ulice: Anioła, Borka. Brzozowa, Chmielna, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Drzymały, Działkowa, Głowackiego,
Jana Pawła II, Jaśminowa, Jodłowa, Księżycowa, Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, Wolności 11-71,
Wrzosowa, Zagłoby, Żeromskiego, Jaworowa, Długosza, ks. Drozdka.
Miesiąc

styczeń

luty

marzec

Odpady zmieszane

4

1

1

Odpady segregowane

11

8

8

REJON V
Ulice: Słowackiego, Gajowa, Kościuszki, Rymera, Krótka, Tuwima, Łączna, PCK, Kochanowskiego, Tylna,
Kopernika, Lema, Nałkowskiej, Wodna, Ligonia, Wolności, Damrota, Lubocz, Witosa, Plac Zjednoczenia,
Morcinka, Moniuszki, Mickiewicza, Korfantego.
Miesiąc

styczeń

luty

marzec

Odpady zmieszane

21

18

18

Odpady segregowane

28

25

25

REJON VI
Ulice: Orzeszkowej, Ogrodowa, Bracka, Miła, Cicha, Klonowa, Tulipanowa, Wąska, Miodowa, Boczna, Myśliwska,
Powstańców, Paderewskiego, Lubszecka, Jastrzębia, Poprzeczna, Piaskowa, Zapolskiej, Polna, Wiejska.
Miesiąc

styczeń

luty

marzec

Odpady zmieszane

22

19

19

Odpady segregowane

29

26

26

REJON VII
Ulice: Brzechwy, Bukowa, Dębowa, Sobieskiego, ks. Rogowskiego, Żwirki i Wigury, B. Chrobrego.
Miesiąc

styczeń

luty

marzec

Odpady zmieszane

17

21

21

Odpady segregowane

24

28

28

Rejon VIII
Ulice: Ofiar Katynia, Barbary, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, Letniskowa, Młyńska,
Norwida, Owocowa, Sosnowa, Stawowa, Tarnogórska, Ustronna, Wierzbowa, ks. Antosza, Wiosenna.
Miesiąc

styczeń

luty

marzec

Odpady zmieszane

18

15

15

Odpady segregowane

25

22

22
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Burmistrz Klaudiusz Kandzia członkiem Komitetu Koordynującego
Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow

29

listopada w Reszlu odbyło się
Krajowe Zebranie Członków
Polskiej Sieci Miast Cittaslow. W zastępstwie burmistrza miasto Kalety na
spotkaniu tym nasze miasto reprezentował wiceburmistrz Dariusz Szewczyk.
W trakcie zebrania omówiono działania promocyjne planowane do realizacji
w 2019 roku, zmiany do regulaminu
Sieci oraz wybrano Krajowy Komitet
Koordynujący.
Do składu komitetu wybrano 8 członków, w tym:
Burmistrza Kalet – Klaudiusza Kandzię,
Burmistrza Górowa Iławeckiego – Jacka
Kostkę,
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego –
Jacka Wiśniowskiego,
Burmistrza Miasta Pasym – Cezarego
Łachmańskiego,
Burmistrza Lidzbarka – Macieja Sitarka,
Zastępcę Burmistrza Gołdapi – Jacka
Morzy,
Burmistrza Rzgowa – Mateusza Kamińskiego,

Burmistrza Bartoszyc – Piotra Petrykowskiego.
Decyzją burmistrzów miasteczek Cittaslow nowym koordynatorem sieci został Jacek Kostka, burmistrz Górowa
Iławeckiego. Funkcję zastępcy koordynatora objął Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. Rekomendację do reprezentowania polskich
członków we władzach międzynarodowej sieci prócz koordynatora
i jego zastępcy uzyskał Maciej Sitarek, burmistrz Lidzbarka.
Włodarze miast podziękowali dotychczasowemu koordynatorowi sieci Arturowi
Wrochnie, który taką rolę
pełnił od 2015 roku. W tym
czasie do sieci dołączyło
8 miast: Orneta, Działdowo,
Lidzbark, Sępopol (z województwa war mińsko mazur skiego) , Prud nik
i Głubczyce (woj.
opolskie), Rzgów
(woj. łódzkie) oraz

Sianów (woj. zachodniopomorskie).
Komitet Koordynujący Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow kieruje całokształtem działalności Sieci, reprezentuje ją na zewnątrz, tworzy plan budżetu
oraz zatwierdza kalendarz imprez.
Wszystkim członkom komitetu koordynującego serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.

Jacek Lubos

MATERIAŁ PŁATNY

Podpisano umowę z wykonawcą na
utworzenie kaletańskiej
pasieki edukacyjnej

30

listopada, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach,
podpisana została umowa z wykonawcą na realizację
zadania polegającego na utworzeniu kaletańskiej pasieki
edukacyjnej.
Prace wykona przedsiębiorstwo P.P.H.U. CENTRUM
OGRODNICZE S. C. OGRÓD SOJKA z Tarnowskich Gór.
Termin realizacji zadania określony został w umowie do 30
czerwca 2019 r. więc przed kolejnym sezonem turystycznym
mieszkańcy oraz odwiedzający nasze miasto będą mogli cieszyć
się nową atrakcją w ICHTIOPARKU.

Marek Parys
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Uwaga uczestnicy
projektu na montażu
pomp ciepła w budynkach
jednorodzinnych

I

nformujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Śląskiego
na lata 2014 -2020 poinformowała
o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia naboru konkursowego, w ramach
którego Miasto Kalety ubiega się
o dotację na montaż pomp ciepła
w budynkach jednorodzinnych.
Termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z listopada 2018 r. na
styczeń 2019 r.

Klaudiusz Kandzia

Na drożejący prąd- kolejna instalacja fotowoltaiczna

J

ednym z elementów realizowanego
w naszym mieście milionowego
projektu pn. Przeciwdziałanie niskiej
emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności
publicznej w mieście Kalety, na który
Miasto Kalety pozyskało środki z Unii
Europejskiej, jest budowa instalacji
fotowoltaicznej na sali gimnastycznej
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
w Kaletach.
W ostatnim czasie zamontowanych
zostało 88 Szt. paneli słonecznych, które
umożliwią produkcję energii elektrycznej o mocy szczytowej 20 kW. Instalacja
ta pozwoli również ograniczyć koszty

opłat za zużycie energii elektrycznej
zwłaszcza, gdy już przesądzone są jej
podwyżki. Przypomnijmy, że Miasto
Kalety na realizację tego zadania inwestycyjnego pozyskało dofinansowanie
w kwocie 2.346.102,33 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Klaudiusz Kandzia

Nowa kotłownia olejowa w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kaletach

Z

imowa aura sprzyja realizacji
wielu inwestycji w naszym mieście. Jedną z największych, która aktualnie prowadzona jest przez Miasto
Kalety to termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu
grzewczego w budynku Miejskiego Domu Kultury uruchomiona została kotłownia zasilana olejem opałowym.
Nowa infrastruktura zastąpiła stary
wysłużony piec węglowy, który najczęściej w srogie mrozy ulegał awariom.
Dzięki tej modernizacji i zastosowaniu
nowych bardziej efektywnych rozwiązań, z pewnością poprawi sytuacja
grzewcza obiektu, z ogrzaniem którego

były do tej pory duże problemy. Powyższe prace wpisują się w strategię realizowanego projektu oraz całego naszego
miasta, zgodnie z którą sukcesywnie
dąży się do eliminacji niskiej emisji
i poprawę jakości powietrza. Proces ten
jest długotrwały, ale i przede wszystkim
niezwykle kosztowny, dlatego też
w pierwszej kolejności działania ukierunkowane zostały na pozyskanie środków zewnętrznych na walkę z tym zjawiskiem, poprzez wyeliminowanie emisji szkodliwych substancji z największych obiektów, którymi są budynki
użyteczności publicznej. Dzięki dotacji
z Unii Europejskiej wszystkie duże budynki zarządzane przez Miasto po modernizacji Miejskiego Domu Kultury
i Publicznego Gimnazjum będą spełniały
już wysokie normy efektywności energetycznej.
Wiele podejmowanych inicjatyw, jak
montaż kolektorów i instalacji fotowoltaicznych, staraniami pozyskania środków zewnętrznych na wymianę źródła
ciepła w budynkach jednorodzinnych,
czy w końcu ostatni sukces związany
z pozytywną decyzją o budowie sieci
gazu ziemnego w Kaletach w niedalekiej

przyszłości przełoży się na zdecydowaną
poprawę jakości powietrza, którym oddychamy.

Klaudiusz Kandzia

Wniosek miasta Kalety na
ostatecznej liście rankingowej
o dofinansowanie w ramach
Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019

I

nformuję, że wniosek Miasta Kalety na realizację inwestycji pn.
“Przebudowa drogi gminnej ul. Lubszeckiej w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” znalazł się
na ostatecznej liście rankingowej
o dofinansowanie.
Od decyzji o dofinansowaniu, które
w tym naborze sięgnąć może aż 80%
kosztów kwalifikowanych, uzależniona
jest realizacja tego przedsięwzięcia.
O ostatecznej decyzji Wojewody poinformuję po opublikowaniu listy z wnioskami wybranymi do dofinansowania.

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Wyborcom okręgów 1
21 października 2018r. oddali na nas swój głos. Dziękujemy, że po raz
Państwo zaufaniem. Postaramy się godnie i sumiennie wypełniać obowiązki
rzecz rozwoju naszego miasta- Kalet.
Życzymy zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego

Klaudiusz Kandzia
MATERIAŁ PŁATNY

i 2, którzy w wyborach
czwarty obdarzyliście nas
radnych Rady Miejskiej na
Nowego Roku 2019.

Irena Nowak
Ryszard Sendel
www.kalety.pl
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I sesja Rady Miejskiej w Kaletach

W

czwartek 22 listopada 2018
roku w sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Kaletach odbyła się inauguracyjna sesja VIII kadencji Rady
Miejskiej w Kaletach.
Zgodnie z prawem pierwszą sesję
nowo wybranej rady, do czasu wyboru
przewodniczącego, prowadził radny senior Kazimierz Złotosz. Na wstępie prowadzący obrady powitał radnych, burmistrza, zastępcę burmistrza, skarbnika,
radcę prawnego, przewodniczącego
Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach, radnego powiatowego Eugeniusza
Ptaka oraz przybyłych gości.
Radny senior oświadczył, że zgodnie
z listą obecności w sesji uczestniczy 15
radnych, w związku z czym wszystkie

podejmowane uchwały będą prawomocne.
W kolejnym punkcie głos przekazany
został Panu Piotrowi Kotarskiemu, który
po złożeniu gratulacji wręczył radnym
zaświadczenia o wyborze, po czym radni
złożyli ślubowanie - Kazimierz Złotosz
odczytał rotę ślubowania, a następnie
każdy z radnych potwierdził ten fakt
słowami: Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
W kolejnym punkcie porządku obrad
radny senior Kazimierz Złotosz oddając
ponownie głos przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach,
który wręczył zaświadczenie o wyborze
na burmistrza Panu Klaudiuszowi Kandzi. Następnie Burmistrz Miasta Kalety
mgr Klaudiusz Kandzia złożył ślubowa-

nie: „Obejmując urząd Burmistrza Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.
Tak mi dopomóż Bóg”, po którym to
oficjalnie objął urząd burmistrza.
Po ślubowaniu burmistrza nastąpił wybór przewodniczącego Rady Miejskiej
w kadencji 2018-2023, po zgłoszeniu
kandydatury na przewodniczącego: Janiny
Perz, z grona radnych powołana została 3osobowa komisja skrutacyjna (Irena Nowak - przewodnicząca oraz członkowie
Grzegorz Krupa i Krzysztof Rogocz). Po
zakończeniu głosowania tajnego i po zliczeniu głosów przewodniczący komisji
skrutacyjnej ogłosił wynik wyborów.

www.kalety.pl
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Przewodniczącą Rady Miejskiej
w Kaletach w kadencji 2018-2023,
stosunkiem gło-sów ZA: 14, PRZECIW:
0,
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ:
1, została
radna
mgr
Janina
Perz (uchwała Nr 1/I/2018).
Wobec powyższego radny senior
Kazimierz Złotosz przekazał prowadzenie dalszej części obrad nowo wybranej
przewodniczącej Janinie Perz, która po
słowach podziękowania powołując się
na art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie
gminnym zaproponowała na wniosek
burmistrza rozszerzenie porządku obrad
o kolejne punkty, za czym opowiedzieli
się wszyscy radni.
Zgodnie z powyższym nastąpił wybór
wiceprzewodniczącego. Po zgłoszeniu
kandydatury (radnego Alojzego Rupika)
komisja skrutacyjna w składzie Irena
Nowak – przewodnicząca, Grzegorz
Krupa oraz Krzysztof Rogocz, przeprowadziła głosowanie tajne nad wyborem
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Kaletach. W wyniku głosowania tajnego wiceprzewodniczącym
Rady
Miejskiej w Kaletach został radny
Alojzy Rupik (12 głosów za) – uchwała Nr 2/I/2018).
Następnie radni podjęli uchwały:
Nr 3/I/2018 w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej
w Kaletach (ustalono 5 osobowe składy:
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz 6 osobowe składy:
Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa,
Praworządności i Ochrony Środowiska),

Nr 4/I/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Członkami komisji zostali: Ryszard Sendel, Krzysztof Rogocz,
Mirosława Potempa, Michał Brol, Barbara Przybyła oraz Irena Nowak.
Nr 5/I/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W wyniku
głosowania
jawnego przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Ryszard Sendel.
Nr 6/I/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Spraw Socjalnych. Członkami komisji
zostali: Irena Nowak, Mirosława Potempa, Antoni Jeż, Jerzy Kloze, Dawid Wolnik. W wyniku ukonstytuowania się komisji przewodniczącą została radna
Irena Nowak, wiceprzewodniczącą
została radna Mirosława Potempa,
sekretarzem Dawid Wolnik.
Nr 7/I/2018 w sprawie powołania Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony
Środowiska. Członkami komisji zostali:
Kazimierz Złotosz, Zygmunt Mirowski,
Krzysztof Rogocz, Edward Drabik, Ryszard Sendel, Grzegorz Krupa. Po ukonstytuowaniu się komisji przewodniczącym został radny Kazimierz Złotosz,
wiceprzewodniczącym został Grzegorz
Krupa, a sekretarzem Zygmunt Mirowski.
Nr 8/I/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów. Członkami komisji zostali: Antoni Jeż, Irena Nowak,
Kazimierz Złotosz, Edward Drabik
i Grzegorz Krupa. Po ukonstytuowaniu
się komisji przewodniczącym został
radny Edward Drabik, wiceprzewodniczącym - radny Antoni Jeż, sekreta-

rzem Grzegorz Krupa.
Nr 9/I/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Członkami komisji zostali: Krzysztof Rogocz,
Michał Brol, Zygmunt Mirowski, Ryszard Sendel, Grzegorz Krupa. Po ukonstytuowaniu się komisji przewodniczącym został radny Krzysztof Rogocz,
wiceprzewodniczącym - radny Ryszard Sendel, sekretarzem Zygmunt
Mirowski.
Nr 10/I/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalety.
Nr 11/I/2018 w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2018 rok.
Nr 12/I/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018-2023.
Nr
13/I/2018 uchylająca
uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi
Tarnogórskiemu w 2019 r.
Nr 14/I/2018 w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W trakcie obrad burmistrz przedstawił sprawozdanie z poprzedniej kadencji
o stanie gminy, jak również informację
nt. gazyfikacji gminy Kalety, a skarbnik
omówiła projekt uchwały budżetowej na
2019 rok.
W punkcie wolne wnioski i informacje głos zabrał radny powiatowy Eugeniusz Ptak przedstawiając sytuację
w Powiecie Tarnogórskim, a przewodnicząca Janina Perz przekazała bieżące
informacje.

Małgorzata Mazur
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