Nr 2 (286)
Luty 2016

Kolejne miliony dla miasta Kalety ze środków
Unii Europejskiej

W tym numerze:

Publiczna Szkoła Podstawowa 4
nr 1 w Kaletach laureatem
konkursu "Zielona Pracownia"

Z

arząd Województwa Śląskiego na posiedzeniu z dnia 19 stycznia 2016 r.
uchwałą 61/88/V/2016 podjął decyzję o refundacji dla Miasta Kalety
wcześniej poniesionych nakładów finansowych poprzez dofinansowanie projektu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni.
Dzięki tej decyzji zarządu wojewódzkiego miasto Kalety odzyska ponad dwa
miliony złotych jakie wcześniej musiało wydać na spłatę pożyczki z WFOŚiGW
na realizację tej inwestycji. Miasto Kalety w roku 2009 złożyło wniosek w ramach działania 5.1 Gospodarka Wodno - ściekowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, jednak wniosek wtedy nie uzyskał dofinansowanie lecz znalazł się na liście rezerwowej. Dla
Kalet pojawił się jednak szansa na realizację tego zadania z udziałem środków
zewnętrznych. Władze samorządowe sięgnęły po dotację i niskooprocentowaną
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W bieżącym roku, w ramach oszczędności jakie pozostały z realizacji
7-letniego RPO, Miasto uzyska zwrot poniesionego w związku z przeprowadzeniem tej inwestycji wkładu własnego.
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Przekaż 1% podatku
na rzecz klubu
LKS Małapanew Kuczów
Prosimy wypełnić rubrykę w rocznym zeznaniu
podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37,PT-28,PIT-36
(WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU
NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO) wpisując nazwę
„FUNDACJA PARTNERSTWO” KRS 0000197334
oraz w rubryce
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”
wpisać nazwę naszego klubu, czyli
MAŁAPANEW KUCZÓW.
Przekazując nam 1 % płaconego podatku, również
w tym roku, możecie być pewni, że i te pieniądze nie
zostaną zmarnowane, jak również, że będą przeznaczone na poprawę warunków uprawiania sportu
przez dzieci i młodzież w klubie
Małapanew Kuczów.
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Prośba o informacje na temat
Adolfa Cogla
Zwracam się z ogromną prośbą o pomoc w uzyskaniu
wszelkich informacji na temat życia naszego mieszkańca
Adolfa Cogla.
Urodził się 2.01.1928 roku w Jędrysku. Był wspaniałym malarzem i rzeźbiarzem. Aktualnie jestem w trakcie
pisania jego biografii artystycznej.
Proszę wszystkich, którzy go pamiętają o informacje
o tej osobie, a także udostępnienie mi jego pamiątkowych
zdjęć, obrazów czy rzeźb.
Proszę o kontakt telefoniczny na mój numer:
606 735 770 oraz kontakt mailowy jagna1940@o2.pl
W kontaktach mailowych proszę w nagłówku napisać
Adolf Cogiel- będzie mi łatwiej segregować wiadomości.

Małgorzata Brol
OGŁOSZENIE DROBNE

MATERIAŁ PŁATNY

Sprzedam mieszkanie 3- pokojowe
w Kaletach, w bloku. Powierzchnia 69 m2 .
Cena do uzgodnienia.
Tel. 600 980 929 MATERIAŁ PŁATNY
www.kalety.pl
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Wyrazy współczucia dla Pana Mariana Bonk, członka Zarządu Miasta Kalety w latach 1990-1994,
na okoliczność śmierci matki

śp. Kingi Bonk
składają: burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
i przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi.
Wyrazy współczucia dla Pana Michała Obłączek, pełniącego obowiązki kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków,
na okoliczność śmierci ojca

śp. Piotra Obłączek
składają: burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
i przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi.

19 stycznia Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą 61/88/V/2016 podjął decyzję o refundacji dla Miasta Kalety wcześniej
poniesionych nakładów finansowych poprzez dofinansowanie projektu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaletach
Drutarni
25 stycznia w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Kaletach, odbyła się wystawa fotografii OTO JA.
28 stycznia, w dziennym domu opieki Senior Wigor w Kaletach odbył się Dzień Otwartych Drzwi.
31 stycznia w kościele p.w. św. Józefa w Jędrysku odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru SONATA z Kalet.
1 lutego w restauracji Literatka w Kaletach odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Burmistrza Miasta Kalety i przedstawicieli Rady Miejskiej z Honorowymi Dawcami Krwi z terenu miasta Kalety.
10 lutego 2016 r. w Klubie w Drutarni odbyła się XIV Sesja Rady Miejskiej w Kaletach.
12 lutego Gimnazjum im. ks. Pawła Rogowskiego obchodziło „Dzień Patrona Szkoły”.
18 lutego minął termin składania ofert na przetarg na przebudowę zdegradowanego obszaru śródmieścia na “Mały Rynek” oraz
rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i oświetlenia terenu w Kaletach przy ul. 1 Maja wraz z wykończeniem
elewacji pierzei tego placu. Przetarg na wykonanie ww. inwestycji odbył się tego samego dnia.

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos

PODZIĘKOWANIA

Znaleziono szczeniaka

dla Pani Jolanty Krawczyk i Państwa Leokadii i Norberta Gaweł
za adopcję „bezpańskich” piesków, porzuconych na terenie gminy Kalety.

Informujemy, że w Miotku znaleziono psa – szczeniaka (około 3 miesiące). Osoby mające wiedzę na temat
właściciela lub zainteresowane są adopcją zwierzaka proszone są o kontakt
z nr tel. 34 352 76 41.

www.kalety.pl

luty 2016

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach laureatem konkursu
"Zielona Pracownia"

W

ojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach rozstrzygnął
konkurs na utworzenie szkolnych ekopracowni. Miło nam poinformować, że
laureatem konkursu pn. "Zielona Pra-

Wyróżnienie Kapituły
Nagrody Starosty
Tarnogórskiego dla
mieszkańca naszego miasta

Z

cownia" została Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach.
Przedmiotem konkursu było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemicznofizycznych czy geologicznych. Dofinansowanie w kwocie przeszło 13.000 złotych przeznaczone zostanie na utworzenie w PSP nr 1 pracowni ekologicznej,
w której znajdą się min. rzutnik multi-

W

medialny, mikroskopy i symulatory procesów przyrodniczych.
Nauka w nowoczesnej ekopracowni,
dzięki możliwości prowadzenia obserwacji i doświadczeń, pozwoli uczniom
na zdobycie umiejętności perspektywicznego myślenia. Ponadto realizacja programu przyczyni się do kształtowania
świadomości ekologicznej i właściwych
postaw wobec środowiska.

Dorota Mańczak

Sylwestrowe kolędowanie

niedzielę, 31 stycznia 2016 r. kowi za współorganizację koncertu oraz
w kościele p.w. św. Józefa Pani Iwonie Skop i Bożenie Sier za pow Jędrysku odbył się koncert kolęd moc w jego przygotowaniu.
i pastorałek w wykonaniu chóru
SONATA z Kalet.
Agnieszka Kwoka
Tak jak się spodziewano, wydarzenie
zgromadziło wielu
mieszkańców naszego
miasta, którzy mogli
wysłuchać godzinnego koncertu najpiękniejszych polskich
pieśni bożonarodzeniowych.
Składamy serdeczne podziękowania
księdzu proboszczowi
Wojciechowi Ciosma-

p r z y j e mn o ścią informujemy, że mieszkaniec naszego miasta - Krzysztof
Marczak - zdobył
wyróżnienie Kapituły Nagrody Starosty Tarnogórskiego.
Nagroda Starosty ma charakter honorowy i przyznawana jest za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Tarnogórskiego.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody
Krzysztofowi w kategorii Sport wystąpiło
Miasto Kalety.
Krzysztof Marczak jest zawodnikiem
Noworoczne spotkanie burmistrza z honorowymi
kaletańskiego Klubu Speedrowerowego.
krwiodawcami
Mimo młodego wieku osiąga wspaniałe
wyniki sportowe nie tylko na arenie kradniu 1 lutego 2016 r. w restau- Wszyscy Honorowi Dawcy Krwi otrzyjowej, ale również międzynarodowej.
racji Literatka w Kaletach od- mali paczkę świąteczną sfinansowaną
W 2014 roku został Mistrzem Polski Par
było się tradycyjne spotkanie nowo- z budżetu miasta Kalety. Urząd Miejski
Klubowych Kadetów, natomiast rok późroczne Burmistrza Miasta Kalety w Kaletach pełni funkcję instytucji
niej w Wielkiej Brytanii wywalczył drui przedstawicieli Rady Miejskiej wspierającej HDK.
żynowo złoto na Mistrzostwach Świata.
w Kaletach z Honorowymi Dawcami
Agnieszka Kwoka
Agnieszka Kwoka Krwi z terenu miasta Kalety.
Powstanie praca
Burmistrz Klaudiusz
Kandzia, a także
magisterska o Zielonej
przedstawiciele Rady
nformujemy, iż studentka V-tego Miejskiej: Eugeniusz
roku architektury na Politechnice Ptak, Janina Perz oraz
Śląskiej, Pani Izabela Majka- wybrała Irena Nowak, podzięjako temat swojej pracy magisterskiej kowali obecnym za
każdą kroplę oddanej
Zieloną.
Wszystkich dysponujących ciekawy- krwi, a także złożyli
mi materiałami mogącymi wzbogacić najserdeczniejsze żydokumentację Izabeli- prosimy o kontakt czenia oraz wszelkiej
pomyślności w Nopod numerem telefonu: 034 352-76-52.
w
y m
R o k u .
(jal)

W

I

www.kalety.pl

5

6

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety

Nr 2 (286)

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Rozstrzygnięcie konkursu pn. "Najpiękniejsze świąteczne iluminacje"

M

iło nam poinformować, iż rozstrzygnięto konkurs miejski pn.
"Najpiękniejsze świąteczne iluminacje" ogłoszony przez Burmistrza Miasta Kalety.
W tym roku wpłynęło wyjątkowo
dużo zgłoszeń do konkursu. Komisja
miała nie lada problem wybrać te najpiękniejsze iluminacje, ponieważ pomysłowości i oryginalności w dekorowaniu
swoich obejść przydomowych i balkonów, naszym mieszkańcom jak zwykle

nie brakowało.
Zwycięzcą w kategorii najładniej udekorowane-oświetlone obejście przydomowe został Pan Janusz Szymik z Jędryska, który wyjątkowo pięknie przystroił
swoją posesję.
W kategorii najładniej udekorowanyoświetlony balkon komisja konkursowa
zdecydowała się przyznać pierwsze
miejsce Panu Brunonowi Jaszczykowi
z osiedla na ul. 1 Maja w Kaletach.
Nagroda w kategorii najładniej ude-

korowana-oświetlona witryna sklepowa powędruje natomiast w ręce Pani
Marietty Piątkowskiej-Botor, która bardzo ciekawie ozdobiła witrynę swojego
sklepu przy ul. ks. Rogowskiego w Jędrysku.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. Nagrody za zwycięstwo w konkursie wręczone zostały podczas sesji
Rady Miejskiej w dniu 10 lutego.

Agnieszka Kwoka

Udekorowana posesja Pana Janusza Szymika

Balkon Pana Brunona Jaszczyka

Witryna sklepowa Pani Marietty Piątkowskiej-Botor

Brunon Jaszczyk odbierający nagrodę na sesji Rady Miejskiej

Żaneta Szymik odebrała nagrodę w imieniu swojego ojca Janusza

www.kalety.pl
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Ścieżka ekologiczno-dydaktyczna "Pętla z cisem Donnersmarcka"
gotowa na nadejście wiosny

M

iejskie służby porządkowe zakończyły właśnie
zimowy przegląd ścieżki ekologicznodydaktycznej "Z cisem Donnersmarcka".
Najdłuższa, bo licząca prawie 22 km pętla, której trasa
przebiega m.in. przez Pniowiec, została gruntownie odświeżona i czeka na nadejście wiosny. Wszystkie tablice informacyjne zostały oczyszczone oraz wymieniono w nich stelaże na nowe. Sprawdzono również poprawność ułożenia
kierunkowskazów na trasie celem sprawnego przebycia
ścieżki. Cieszy również fakt, że żadna z tablic informacyjnych nie była zniszczona i Miasto nie musiało ponosić dodatkowych kosztów jej wymiany.
Przypomnijmy, że ścieżka ekologiczno dydaktyczna
"Z cisem Donnersmarcka" powstała w 2011 r. dzięki dofinansowaniu jakie Miasto Kalety pozyskało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Obserwując pogodę za oknem, chciało by się rzec, że wiosna za pasem. I oby tak było. Ścieżka gotowa – z niecierpliwością
czeka na amatorów rowerowych wycieczek leśnymi duktami.

Agnieszka Kwoka

Dzień Otwartych Drzwi w domu opieki
Senior Wigor

28

stycznia 2016 r., w dziennym domu opieki Senior
Wigor w Kaletach odbył się Dzień Otwartych Drzwi.
Podopieczni wraz z kierownikiem placówki oprowadzali gości
po nowopowstałym domu dziennej opieki. Zwiedzający mieli
okazję zapoznać się z nowoczesną infrastrukturą obiektu, a także
bogatą ofertą zajęć dla Seniorów pozwalającą na aktywne i ciekawe spędzenie czasu wolnego. Największym zainteresowaniem
cieszył się gabinet fizjoterapii, gdzie podopieczni placówki mogą
korzystać m.in. z relaksujących masaży.
Dzień Otwarty uświetniły występy naszych najmłodszych
mieszkańców. Dzieci ze świetlicy środowiskowej "Przystań" wraz
z wychowawcą przygotowały piękne Jasełka, a dziewczynki
z zespołu "Mi na Ludowo" wystąpiły z repertuarem śląskich piosenek. Zagrał i zaśpiewał także zespół muzyczny "Rio" z Ciasnej.
Przypomnijmy, że dzienny dom opieki Senior Wigor w Kaletach jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 16.00. Jego głównym założeniem jest wsparcie Seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej
aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w
zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.
Skierowanie do w/w placówki można uzyskać w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach w godzinach 8:00 - 15:30. Więcej informacji pod numerem tel. 34 3578 656.

RockTime tańczył „Na granicy”

IV

Rock&Rollowy konkurs taneczny „Na granicy” za
nami. I tym razem daliśmy radę!
Z kilkunastu par startujących w konkursie po raz kolejny
w czołówce znaleźli się tancerze Rock Time. Bezkonkurencyjni okazali się Julia Swoboda i Daniel Ledwoń
oraz Adrian Kalus i Karina Bronder zajmując
kolejno I i II miejsce w
turnieju.

Aleksandra Cieślik
Marian Lisiecki

www.kalety.pl
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Wystawa fotograficzna „OTO JA”
w Miejskim Domu Kultury
Wystawa zorganizowana została
w związku z realizacją przez Miasto
Vitkov (Czechy), Gminę Vrbove
(Słowacja) i Miasto Kalety projektu partnerskiego pn.: „Jak się żyje kobietom
w centrum Europy”, finansowanego ze
poniedziałek 25 stycznia br. środków UE w ramach programu Europa
w siedzibie Miejskiego Domu dla obywateli.
Tematem wystawy były fotografie
Kultury w Kaletach, odbyła się wystakobiet w różnych sytuacjach dnia cowa fotografii OTO JA.
dziennego. Wśród
nadesłanych prac
znalazły się również
fotografie
z udziałem mieszkanek Kalet.
Oficjalnego
otwarcia wystawy
dokonał starosta
Miasta Partnerskiego Vitkov Pavel
Smolka
wraz

W

Informacja
Koła PZW Kalety
Skarbnik Koła przyjmuje
opłaty za wędkowanie
w roku 2016 w Miejskim
Domu Kultury, w każdy
poniedziałek, pomiędzy
godziną 17.00 a 19.00 (sala „Słoneczna”
na I piętrze budynku).

Jacek Lubos

z burmistrzem Kalet Klaudiuszem Kandzią. W spotkaniu ze strony czeskiej
udział wzięli wicestarosta Miasta Vitkov
Huska Oldrich oraz dyrektor Miejskiego
Domu Kultury
w Vitkovie Pani Daniela Olbertova. Radnych Rady Miejskiej w Kaletach reprezentowała wiceprzewodnicząca Janina Perz, zaś gospodarza wydarzenia dyrektor MDK Marian
Lisiecki. W otwarciu wystawy udział
wzięły także uczestniczki projektu „Jak
się żyje kobietom w centrum Europy”.

Marek Parys

Działalność Chóru Sonata w miesiącu styczniu 2016

O

kres Świąt Bożego Narodzenia to
również szczególny czas w muzyce. Króluje wtedy przede wszystkim
jeden gatunek muzyki – kolędy i pastorałki. Mamy sporo okazji osobiście
uczestniczyć w licznie odbywających
się w tym czasie koncertach kolęd wykonywanych przez przeróżne grupy
śpiewacze. Również chór Sonata
w okresie bożonarodzeniowym koncertuje częściej niż zwykle, czy to w
Kaletach, czy też na zaproszenie poza
granicami naszego miasta.
Pierwsze dni 2016 roku obfitowały
w wiele wydarzeń dotyczących naszego
chóru.
3 stycznia br. wzięliśmy udział w Kościele pw. Trójcy Św. w Gorzowie Śląskim w Jubileuszowym XV Powiatowym Koncercie Kolęd. Wraz z nami
koncertowały różne grupy śpiewacze
z powiatu oleskiego. W tym miejscu
dziękujemy organizatorom tego przedsięwzięcia za zaproszenie nas oraz
ugoszczenie po koncercie. 6 stycznia br.

na zaproszenie Miasta Ustronia oraz
Proboszcza Parafii Św. Klemensa ks.
Antoniego Sapoty mieliśmy okazję spędzić cały dzień w urokliwych miejscach
tego regionu. Gościnność i życzliwość
ks. Proboszcza względem naszego chóru
jest niezmiennie fantastyczna – zawsze
nam przypomina, że jego rodzina pochodzi z Kalet, zna Kalety i zawsze miło je
wspomina. Chór Sonata śpiewał kolędy
podczas mszy św. w intencji członków
chóru Ave z Ustronia. Organizatorzy
zaplanowali dla nas atrakcyjny przejazd
bryczkami (miał być kulig, ale zabrakło
śniegu) od Kubalonki przez Stecówkę,
gdzie zjedliśmy obiad, zagrzaliśmy się
grzanym winem i wspólnie z członkami
chóru AVE śpiewaliśmy kolędy, aż do
Istebnej, gdzie czekał na nas autobus.
Dziękujemy burmistrzom Kalet i Ustronia za zorganizowanie tego miłego wyjazdu. 17 stycznia na zaproszenie chóru
męskiego Piast z Żyglina śpiewaliśmy
kolędy w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żyglinie. Dziękujemy za zaproszenie oraz ugoszczenie nas
po koncercie. 31 stycznia br. odbył się
w kościele w Jędrysku nasz coroczny
koncert kolęd i pastorałek, na który przybyło wielu sympatyków kolędowania.
Zaśpiewaliśmy kolędy tradycyjne, dobrze wszystkim znane, jak również nowe
utwory w ciekawych aranżacjach. Bardzo dziękujemy wszystkim przyjaciołom

i sympatykom naszego chóru za wiele
miłych słów, dobrych życzeń oraz okazanych serdeczności. W szczególności
dziękujemy Proboszczowi naszej parafii
ks. Wojciechowi Ciosmakowi za ciepłe
przyjęcie, miłe słowa powiedziane przed
i po koncercie oraz za ugoszczenie nas
swojskim kołocem. Niestety w miesiącu
styczniu br. pożegnaliśmy śp. Romualda
Sosnę – wieloletniego tenora naszego
chóru, a który ze śpiewem chóralnym
był związany już od czasów powojennych. Był współzałożycielem chóru Sonata, w którym był nie tylko mocnym
głosem ale dobrym, wesołym i życzliwym kolegą. Obecnie chór nasz rozpoczął przygotowania do okresu Triduum
Paschalnego oraz Świąt Wielkiejnocy.
Jest to całkowicie odmienny niż bożonarodzeniowy rodzaj muzyki. Bardziej
spokojny, wręcz nostalgiczny, jednak
również piękny i wzruszający.
Zapraszamy wszystkich miłośników
śpiewu chóralnego, ludzi muzycznie
wrażliwych, na cotygodniowe nasze
próby w poniedziałki o 16.00 do MDK
w Kaletach. Obecnie najbardziej potrzebni są tenorzy, czyli mężczyźni
o wysokim tonie głosu. Zachęcamy więc
wszystkich do aktywnego włączania się
do życia kulturalnego naszego miasta.

Cześć Pieśni i Muzyce!
Chór Sonata
www.kalety.pl
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Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

I

nformujemy, że rozpoczynają się
zapisy dzieci do przedszkoli.
Dzieci korzystające w bieżącym roku
z usług przedszkola mają zagwarantowane w nim miejsce i nie biorą udziału
w naborze! W takich przypadkach rodzice są zobowiązani złożyć w placówce.
Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracje przyjmowane będą w okresie od 15 lutego do
4 marca br.
W przypadku, jeżeli rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą mieć pełną
świadomość, że wówczas ich dziecko
uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane
do przedszkola po raz pierwszy.
1. Ważną informacją jest fakt, że o przyjęciu dziecka do przedszkola nie będzie
decydować kolejność zgłoszeń!
2. W naborze będą brały udział tylko
dzieci zapisywane do przedszkola po raz
pierwszy. Rodzice tych dzieci będą zobowiązani wypełnić wniosek zgodnie
z regulaminem rekrutacji. Wniosek
o przyjęcie do publicznego przedszkola
można znaleźć na stronie www.kalety.pl
Wnioski będzie można składać w godzinach pracy przedszkola od dnia 1 marca
2016 r. do dnia 31.03.2016r. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą pobrać wniosek w przedszkolu, do którego
dziecko uczęszcza. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w dwóch
placówkach, wskazując zgodnie z preferencją pierwsze i drugie przedszkole.
3. Jeżeli rodzice nie dostarczą podpisanego dokumentu do placówki, wówczas
dziecko nie bierze udziału w procesie
rekrutacji. Obowiązujące przepisy prawa
wymagają złożenia we wniosku Oświadczeń rodziców. Każde Oświadczenie
musi być potwierdzone podpisem obydwu rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Dnia 15 kwietnia 2016 r. nastąpi publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
5. Następnie do dnia 22 kwietnia 2016 r.
do godziny 15.00 rodzice będą mogli
potwierdzić wolę uczestnictwa dziecka
do przedszkola.

6. Ostateczna lista dzieci przyjętych do łanie do dyrektora placówki. Jeżeli po
placówek nastąpi dnia 29 kwietnia 1 września 2016r. pojawią się wolne
miejsca /rezygnacja/, propozycja kiero2016 r.
wana będzie do rodziców dzieci nieprzyjętych w wyniku postępowania rekrutainformacje ogólne:
Do przedszkoli przyjmowane będą cyjnego. O kolejności przyjmowania
dzieci zamieszkałe w Kaletach. Pierw- będzie decydować liczba uzyskanych
szeństwo mają dzieci 5 i 4 -letnie. Kryte- w rekrutacji punktów.
Karty zgłoszeniowe dziecka do przedria podstawowe wymienione są w ustaszkola można pobierać w kancelarii
wie.
1) wielodzietność rodziny kandydata; przedszkola w godzinach od 8.00 do
2) niepełnosprawność kandydata; 8.30 oraz od 13.00 do 14.00. Zaprasza3) niepełnosprawność jednego z rodzi- my do naszych przedszkoli dzieci 3,4,5
i 6 - letnie z terenu Gminy Kalety. Inforców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców macje dotyczące rekrutacji dostępne są
na stronie internetowej naszego miasta,
kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kan- stronach internetowych przedszkoli oraz
bezpośrednio w placówkach u dyrektodydata;
6) samotne wychowywanie kandydata rów przedszkoli. Informacje dodatkowe
Do przedszkola dzieci zapisywane są
w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych
Powyższe kryteria mają jednakową war- latach rodzice dzieci uczęszczających do
tość W przypadku równorzędnych wyni- przedszkola zobowiązani są do wypełków uzyskanych na pierwszym etapie nienia deklaracji w celu kontynuowania
postępowania rekrutacyjnego pod uwagę edukacji w placówce. W wyniku nowelibędą brane kryteria na podstawie zacji ustawy o systemie oświaty w roku
Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach. szkolnym 2016/2017 przygotowaniem
przedszkolnym objęte są dzieci sześcioKryteria dodatkowe to:
1. kandydat, którego oboje rodziców letnie, dzieci pięcioletnie i czteroletnie
pracuje/uczy się w trybie dziennym - 32 mają zagwarantowane miejsce w przedszkolu.
punkty
2. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedUWAGA RODZICE DZIECI
szkolu lub zostało objęte obowiązkiem
6 – LETNICH!
rocznego przygotowania przedszkolnego
(ROK URODZENIA 2010)
W roku szkolnym 2016-2017 do szkoły
w przedszkolu - 16 punktów
3. kandydat, który będzie korzystał mogą być zapisane także dzieci sześcioz całodziennej opieki przedszkolnej (8 letnie z rocznika 2010.
Każde dziecko 4 i 5 - letnie ma prawo
i więcej godz. dziennie) - 8 punktów
4. kandydat, którego rodzeństwo kandy- do edukacji przedszkolnej. O przygotoduje do tego samego przedszkola - wanie odpowiedniej liczby miejsc zadba
gmina, z kolei rodzice będą mogli z nich
4 punkty
5. kandydat, który uczęszczał w po- skorzystać, jeśli będą zainteresowani
przednim roku szkolnym do przedszkola posłaniem dziecka do przedszkola. Miejsce takie zostanie zorganizowane
- 2 punkty
6. kandydat z rodziny objętej nadzorem w przedszkolu prowadzonym przez gminę lub przez organ niepubliczny, który
kuratorskim - 1 punkt
Kandydaci zamieszkali poza obszarem zdecyduje się przyjąć zasady obowiązuGminy Kalety będą mogli być przyjęci jące przedszkola gminne (np. niskie
do przedszkola, jeżeli po przeprowadze- opłaty dla rodziców - maksymalnie
niu pierwszego etapu postępowania re- 1 złoty za każdą dodatkową godzinę,
krutacyjnego dana placówka będzie takie same zasady rekrutacji, itd.).
Od 2017 roku takie samo prawo do
nadal dysponować wolnymi miejscami.
Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, wychowania przedszkolnego będzie
w terminie 7 dni od podania do publicz- przysługiwało również wszystkim
nej wiadomości listy kandydatów przyję- 3-latkom.
Formularze wszystkich potrzebnych
tych i nieprzyjętych, wystąpić do dyrektora z wnioskiem o sporządzenie uzasad- w procesie rekrutacji druków można
nienia odmowy przyjęcia dziecka do pobrać ze strony www.kalety.pl
danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej przysługuje odwoDariusz Szewczyk

www.kalety.pl
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Rekrutacja do szkoły podstawowej
zek szkolny na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany
do dyrektora szkoły w terminie do 30
marca 2016.

R

ekrutacji dzieci do szkół podstawowych dokonuje się z zachowaniem następujących zasad:
KLASA PIERWSZA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
Rok szkolny 2016/2017
1. Dzieci siedmioletnie :
a) przyjmowane z urzędu – zameldowane w obwodzie szkoły, w oparciu o dane
z ewidencji ludności (rodzice wypisują
KARTĘ ZAPISU DZIECKA)
b) dzieci zamieszkałe poza obwodem
szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi
miejscami, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany
do dyrektora szkoły.
2. Dzieci sześcioletnie zameldowane
w obwodzie szkoły w Kaletach urodzone
w roku 2010 mogą realizować obowią-

P

Nowi uczniowie do pozostałych klas
Rok szkolny 2016/2017
1. Nowi uczniowie do pozostałych klas:
a) przyjmowane z urzędu – zameldowane w obwodzie szkoły, w oparciu o dane
z ewidencji ludności,
b) dzieci zamieszkałe poza obwodem
szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi
miejscami, przyjmowane są na pisemny
wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.
Trzeba wypełnić wniosek o przyjęcie
dziecka .
2. Warunki i tryb przyjmowania uczniów
niebędących obywatelami polskimi określają odrębne przepisy.
3. W przypadku podjęcia decyzji o nauce
dziecka w szkole poza obwodem, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są
do powiadomienia szkoły obwodowej
o miejscu realizacji przez ich dziecko
obowiązku szkolnego/ rocznego przygo-

towania przedszkolnego.
4. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych
do klasy I następuje w ostatnim dniu
maja, rodzice mogą zapoznać się z nią
w sekretariacie szkoły. Lista uczniów
przyjętych spoza obwodu ogłoszona
zostaje po zakończeniu rocznych zajęć
szkolnych.
5. Za tworzenie oddziałów, dobór dzieci
i przydzielenie wychowawców odpowiada dyrektor szkoły.
6. Decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza obwodem podejmuje dyrektor
szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W pierwszej
kolejności rozpatruje się wnioski rodziców (prawnych opiekunów) dzieci, których rodzeństwo jest już uczniami szkoły
oraz dzieci pracowników szkoły. Pozostałe dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.
Kartę zapisu dziecka oraz wniosek
o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej można pobrać ze stromy internetowej www.kalety.pl

Dariusz Szewczyk

Zmiany w systemie oświaty od roku szkolnego 2016/2017

oniżej przedstawiamy ważne
zmiany w ustawie o systemie
oświaty od roku szkolnego 2016/2017,
które dotyczą obowiązku przedszkolnego i szkolnego.
Zniesienie obowiązku szkolnego dla
6-latków i przedszkolnego dla 5-latków
określa ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw. W miejsce obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków wprowadzone zostaje prawo
dzieci pięcioletnich do wychowania
przedszkolnego.
Utrzymane zostaje też prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci
czteroletnich. Obowiązek szkolny obowiązuje dzieci siedmioletnie. Jednak
nowelizacja ustawy przewiduje również,
że od nowego roku szkolnego dzieci
sześcioletnie będą mogły pójść do I klasy szkoły podstawowej pod warunkiem
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Ponadto zapisy ustawy, o której mowa
umożliwiają
dzieciom
urodzonym w 2009 roku, które jako sześciolatki rozpoczęły w roku szkolnym 2015/2016 naukę w I klasie szkoły podsta-

wowej, ponowne zapisanie ich do I klasy
w przyszłym roku szkolnym tj.
2016/2017. Rodzice będą mieli czas na
złożenie takiego wniosku do dyrektora
szkoły, do której dziecko uczęszcza,
w terminie do dnia 31 marca. Dziecko,
którego rodzice tak zdecydują, nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej,
a tym samym promocji do klasy II. Do
końca bieżącego roku szkolnego będzie
mogło kontynuować naukę w klasie I lub
korzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.
Analogicznie dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym
2015/2016 uczęszczają do II klasy szko-

ły podstawowej, na wniosek rodziców
złożony do dyrektora szkoły do dnia 31
marca 2016 r., mogą w roku szkolnym
2016/2017 kontynuować naukę w klasie
II szkoły podstawowej.
Zapisy znowelizowanej ustawy o systemie oświaty w przypadku takiej gminy
jak Kalety określają , że jeśli do klasy I
w roku szkolnym 2016/2017 zapisanych
zostanie do 11 uczniów, wówczas burmistrz może wskazać w terminie do dnia
15 czerwca 2016 r. jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka.

Dariusz Szewczyk

MATERIAŁ PŁATNY

www.kalety.pl
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Biały Śląsk będzie miał strategię

12

lutego 2016 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, samorządowcy będący sygnatariuszami deklaracji Biały
Śląsk podpisali umowę na stworzenie
strategii dla obszaru funkcjonalnego
Biały Śląsk.
ramienia naszego
Ankieter Urzędu Statystycznego może Zmiasta
dokument
zapukać do Twoich drzwi
podpisał zastępca
przejmie informujemy, że Urząd Statystyczny w Ka- burmistrza miasta
Dariusz
towicach realizuje na terenie województwa śląskiego Kalety
Szewczyk
oraz
reprezentacyjne badania ankietowe.
Każdy ankieter – pracownik US Katowice przedstawia się zastępca skarbnika
i posiada legitymację służbową oraz imienne upoważnienie, Jadwiga Janczyk.
którego autentyczność sprawdzić można kontaktując się z US Posiadanie strategii
w Katowicach telefon 32-77-91-291 lub kom. 695 255 244 lub jest jednym z podemail: D.Gwozdz@stat.gov.pl.
stawowych warunProsimy o przychylność i współpracę z ankieterami.
(jal) ków, niezbędnych

U

do efektywnego aplikowania o środki
zewnętrzne.
Sygnatariuszami deklaracji Biały
Śląsk, oprócz miasta Kalety, jest jeszcze17 samorządów północnej części
Górnego Śląska: Tarnowskie Góry, Radzionków, Krupski Młyn, Miasteczko
Śląskie, Tworóg, Zbrosławice, Świerklaniec, Boronów, Bytom, Ciasna, Herby,
Kochanowice, Koszęcin, Pawonków,
Woźniki, Lubliniec, powiat lubliniecki
oraz tarnogórska Izba Przemysłowo –
Handlowa
.
Celem powstałej w maju 2013 roku
deklaracji „Biały Śląsk” jest wzmocnienie wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego naszego obszaru jak również
tworzenie korzystnych warunków dla
rozwoju przemysłu, handlu i usług opartych na innowacyjności.

Marek Parys

U

Uwaga Jubilaci!

rząd Miejski w Kaletach, wzorem lat ubiegłych, będzie organizował w bieżącym roku jubileusze
50-Lecia i 25-lecia małżeństwa.
Pary małżeńskie- stałych mieszkańców
naszego miasta, którzy małżeństwo zawierali poza Kaletami prosimy o zgłoszenie się osobiste lub telefoniczne
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaletach. Telefon kontaktowy: 34 3527-633.

Lidia Chrobok

Odpracowanie zaległości czynszowych i opłat za kanalizację i wodę

P

onawiamy
oraz przypominamy
mieszkańcom o możliwości odpracowywania zaległości czynszowych i opłat
za kanalizację i wodę.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
i rosnącym potrzebom mieszkańców
oraz mając na celu pomoc mieszkańcom,
będącym w trudnej sytuacji materialnej
i życiowej został opracowany program
ułatwiający spłatę zadłużenia z tytułu
użytkowania lokali komunalnych oraz
zobowiązań z tytułu kanalizacji i wody.
Założeniem tego programu jest przede
wszystkim pomoc wyjściu tych osób
z pogłębiającego się zadłużenia i w konsekwencji uniknięcia eksmisji do lokalu

socjalnego, bądź w przypadku pozostałych zaległości cywilnoprawnych wobec
miasta skierowanie sprawy na drogę
postępowania sądowego i do komornika.
Program, dzięki któremu istnieje szansa
całkowitego lub częściowego anulowania w/w zadłużenia, wdrożony został
w Kaletach dn. 24.04.2014 roku, co reguluje zarządzenie Burmistrza Miasta
Kalety nr 0050.75.2014
W 2014 r. na podstawie posiadanych
dokumentów i informacji została wytypowana grupa zadłużonych osób , którym zaproponowany został udział
w Programie, a tym samym możliwość
uregulowania zaległości w opłatach wobec Miasta.
Wg
stanu na dzień
31.12.2014 r. skorzystało z niego 21
rodzin odpracowując dług z tytułu zobo-

wiązań czynszowych oraz opłat za wodę
i kanalizację na kwotę 46.133,43 zł.
W roku 2015 w/w zaległości odpracowało 20 osób na kwotę 28.038,59 zł.
Kwoty wynikające ze świadczeń realizowane przez dłużników księgowane są
na poczet ich zadłużenia, przez co
zmniejszą się zaległości. Ponadto odpracowanie zadłużenia nie podlega opodatkowaniu PIT, ponieważ wszelkie spłaty
długów są obojętne podatkowo.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy w uregulowaniu zaległości wobec
miasta prosimy o wypełnienie i złożenie
wniosku w pok. nr 12 lub sekretariacie
Urzędu Miasta Kalety.
Informacje udzielane są również pod
nr tel. 34/3527-640.

Marlena Kurc
www.kalety.pl
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Leśna Kraina Górnego
Śląska zaprasza do
współpracy rękodzielników

S

towarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Leśna Kraina Górnego
Śląska”, którego członkiem jest miasto Kalety,
zaprasza do współpracy
rękodzielników, lokalnych twórców z terenu 16 gmin partnerskich LGD.
Poszukuje się utalentowanych oryginalnych osób tworzących rękodzieło.
Stowarzyszenie umożliwia wystawienie się (aktywną promocję wyrobów rękodzielniczych) na targach i wydarzeniach kulturalnych w kraju i zagranicą
oraz zaprasza rzemieślników aby poprowadzili warsztaty, na których prezentują
swoje produkty i kształcą w sztuce wytwarzania rękodzieł uczestników zajęć
(społeczność lokalną). Stowarzyszenie
jest organizatorem konkursów oraz inicjatyw dla rękodzielników, oraz wydaje
materiały promujące rękodzieło i rękodzielników.
Każdy zgłoszony rękodzielnik będzie
miał swój profil na stronie internetowej
Stowarzyszenia. Zgłaszać można się za
pośrednictwem Karty Zgłoszeniowej
dostępniej na stronie internetowej
www.lesnakrainalgd.pl Więcej informacji
pod numerem telefonu: 34 373 52 95 lub
791 584 307

Zostaw swój podatek w mieście Kalety

Do

wszystk i c h
Państwa, którzy
w swoich zeznaniach PIT podają
inny adres zamieszkania niż miasto Kalety, zwracamy się z gorącą prośbą o zgłaszanie w
Urzędzie Skarbowym swojego miejsca
zamieszkania w mieście Kalety.
W ten sposób część podatku dochodowego od osób fizycznych, który Państwo płacą trafiała do kasy naszego
miasta.
Zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania nie wymaga zmiany zameldowania, wymiany dokumentów i nie jest
obciążone żadną opłatą. Jedyną zmianą
będzie zmiana właściwości Urzędu
Skarbowego. Wszystkich mieszkańców
miasta Kalety obsługuje Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach mający swoją siedzibę przy ul. Opolskiej 23.
Udział w podatku dochodowym od
osób fizycznych jest jednym z najważ-

(jal)

Obowiązek meldunkowy cały czas istnieje

N

adal trzeba się
m e l d o w a ć
w miejscu zamieszkania i nic w tej kwestii
po 1 stycznia 2016 roku się nie zmieniło.
Jak zapowiadają przedstawiciele
obecnego rządu- koncepcja likwidacji
obowiązku meldunkowego raczej jest
nieaktualna. W praktyce oznacza to, że
meldunek pozostanie w polskim porządku prawnym na stałe. Ułatwia on funkcjonowanie państwa w kontaktach
z obywatelami i prowadzenia wobec
nich wszelkich czynności urzędowych
m.in. poprzez skuteczne doręczanie pism
w postępowaniach administracyjnych.

obowiązek meldunkowy pozostaje. Dlatego warto pamiętać, że zameldować się
trzeba najpóźniej w 30 dniu, licząc od
dnia zamieszkania pod nowym adresem.
Obowiązku dopełnia się na formularzu
meldunkowym we właściwym organie
gminy zgodnym z położeniem danej
nieruchomości. Sprawy nie możemy
załatwić przez Internet lecz osobiście.
Należy posiadać dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej bądź
umowę najmu. Inaczej osoba meldująca
się musi dysponować zgodą właściciela
domu lub mieszkania na zgłoszenie pobytu. Sprawy meldunkowe załatwiane są
od ręki i bezpłatnie. Należy również
pamiętać, że po opuszczeniu dotychczaObecnie sejm postanowił o przesunię- sowego miejsca zamieszkania należy się
ciu zniesienia obowiązku meldunkowe- z niego wymeldować.
go na 1 stycznia 2018 roku. W praktyce
Aleksandra Wilk
oznacza to, że do 31 grudnia 2017 roku
źródło: dziennik „Gazeta Prawna”, nr 10.

niejszych dochodów w budżecie naszego
miasta. W roku 2015 udział miasta
w podatku PIT wyniósł 37,67% i taki
procent podatku, który płacicie Państwo
do Urzędu Skarbowego wraca do miasta
wg miejsca zamieszkania.
Utrzymanie dynamiki wzrostu dochodu jest tym istotniejsze, że budżety samorządowe czekają w najbliższych latach trudne decyzje. Spadek wpływów
ze sprzedaży majątku oraz ustawowe
ograniczenia zaciągania kredytów mogą
doprowadzić do znacznego zmniejszenia
wydatków inwestycyjnych niezbędnych
na finansowanie infrastruktury w naszym mieście.
Aby Państwa podatki trafiły do budżetu Miasta Kalety wystarczy wypełnić
odpowiednie formularze: - ZAP-3 (dla
osób nie prowadzących działalności
gospodarczej) i złożyć go w Urzędzie
Skarbowym w Tarnowskich Górach
przy ul. Opolskiej 23 - lub CEIDG-1
(dla osób prowadzących działalność
gospodarczą) złożyć go w Urzędzie
Miasta Kalety przy ul. Żwirki
i Wigury 2, pokój nr 11 Wniosek CEIDG-1 można złożyć
również w dowolnym Urzędzie
Gminy/Miasta na terenie całego
kraju, ważne, aby w rubryce 04
wpisać miejsce zamieszkania
Miasto Kalety, a w rubryce 17
Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Przy corocznym
składaniu zeznań podatkowych
na formularzu PIT-37 lub PIT-36 należy
podawać jako miejsce zamieszkania miasto Kalety.

Klaudiusz Kandzia

Stopa bezrobocia w mieście
Kalety - statystyka

J

ak informuje Powiatowy Urząd
Pracy w Tarnowskich Górach stopa
bezrobocia na dzień 30.11.2015 roku
przedstawia się następująco:
- Powiat Tarnogórski 9,3%;
- Województwo Śląskie 8,1%;
- Kraj 9,6%.
W gminie Kalety, wg stanu na dzień
31.12.2015 r. było 359 bezrobotnych,
w tym 205 kobiet. 36 osób uprawnionych
do pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
w tym 21 kobiet.

Marek Parys
Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

www.kalety.pl
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Zakończył się nabór do projektu Przeciwdziałanie
niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz
ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety
Leśnym Zakątku Śląska.

I

nformujemy, że w styczniu zakończył się nabór do projektu Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw
fotowoltaicznych – w mieście Kalety
Leśnym Zakątku Śląska.
Zebranych zostało 419 ankiet i deklaracji z 419 dostępnych miejsc. Obecnie
przeprowadzona zostanie ich analiza

przyjemnością informujemy, iż
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach dofinansował kolejny
wniosek złożony przez Miasto Kalety
w ramach Priorytetu 5.3. Oznakowanie ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych.
4 gry terenowe, oparte na zasadzie
puzzli oraz labiryntów natury staną
w Ichtioparku. Wszystkie będą tematycznie nawiązywać do ryb słodkowodnych. Konstrukcje planujemy montować
z początkiem wiosny. Na ich zakup
WFOŚiGW w Katowicach przyznał nam
12.867,70 zł. czyli blisko 75% dofinansowania! W ramach zadania wydrukowane zostaną także ulotki-foldery
o niniejszej ścieżce.
Uważamy, że gry terenowe w Ichtioparku będą cieszyć się równie dużym

Kolejna edycja konkursu
„Zielone czeki”

R

ozpoczęły się przygotowania do tegorocznej
edycji „Zielonych czeków” dorocznej nagrody finansowej przyznawanej przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
z okazji Dnia Ziemi.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem „Zielony czek”. Termin przyjmowania wniosków w biurze Funduszu
upływa 18 marca 2016 r., a ogłoszenie
listy laureatów nastąpi podczas gali
z okazji Dnia Ziemi (22 kwietnia).

Marek Parys

W

zainteresowaniem i staną się ciekawą
alternatywą na spędzenie wolnego czasu. Szczególnie nasi najmłodsi mieszkańcy będą mogli zgłębiać wiedzę przyrodniczą dzięki zabawie i tym samym
połączyć przyjemne z pożytecznym.

związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi druków wpłat na „śmieci”
informujemy, że przy
wpłatach dokonywanych w oddziale
banku PKO BP w Kaletach (gdzie nie
ponoszą Państwo dodatkowej opłaty za
wpłatę) wystarczy okazać Indywidualny
numer konta, który został Państwu doręczony wraz z podaniem kwoty do
wpłaty.
Podobna sytuacja jest przy wpłatach
dokonywanych przez internetowe systemy
płatności.
W przypadku zagubienia indywidualnego
numeru konta do wpłat, można dzwonić
do Urzędu Miejskiego w Kaletach pod
numer telefonu 34 3527 660.
Jeśli jednak, opłata za „śmieci” jest
dokonywana w innym miejscu (tzw.
punktach opłat czy na poczcie) można
posłużyć się drukiem do wpłat, który
można odebrać w Urzędzie Miejskim
w Kaletach, I piętro, pokój nr 9.

Agnieszka Kwoka

Xymena Sudakowska

celem wyboru grupy docelowej. Do końca lutego br. Miasto Kalety złoży stosowną dokumentację do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski,
celem uzyskania dofinansowanie dla
niniejszego zadania.
O szczegółach
będziemy informowali na bieżąco.
W chwili obecnej możliwe jest jeszcze składanie deklaracji i ankiet, jednak
trafią one na listę rezerwową projektu.

Marek Parys

W Ichtioparku staną gry terenowe.
Miasto Kalety pozyskało na ten cel blisko 13.000 zł

Z

Wpłaty za „śmieci”

Gmina Kalety i Gmina Tworóg odzyskają
należności podatkowe

S

półka WOR-PAK od 1993 roku
dzierżawi od Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w likwidacji nieruchomość zabudowaną
na której do chwili obecnej prowadzi
działalność gospodarczą. Spółka zatrudnia ok. 30 osób i przez te wszystkie lata ponosiła koszty związane
z utrzymaniem dzierżawionych budynków i budowli. Dzięki staraniom
spółki budynki te nie podzieliły losu
pozostałych budynków należących do
KZCP i nie zamieniły się w ruinę.
Od lat spółka WOR-PAK zabiegała
o wykupienie, od kolejnych likwidatorów KZCP, tej nieruchomości. Wsparcia
w tej sprawie szukała również u Wojewody Śląskiego.
Pomimo prowadzonej od lat likwidacji i sprzedaży dużej części majątku zakładu, KZCP posiadają nadal duże zadłużenie wobec różnych organów. Jednym z nich jest Starostwo Powiatowe
w Tarnowskich Górach. I właśnie na
wniosek
Starosty
Tarnogórskiego
w 2015 roku Komornik Sądowy wszczął
postępowanie związane z licytacją tej
nieruchomości. Termin pierwszej licytacji komorniczej został wyznaczony na
27 stycznia 2016 roku.

Mając na celu obronę miejsc pracy
i odzyskanie należności wobec miasta,
Burmistrz Miasta Kalety zorganizował
w dniu 14 stycznia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Kaletach spotkanie
w tej sprawie z udziałem przedstawiciela
Starosty Tarnogórskiego, Prezesa spółki
oraz likwidatora KZCP, a następnie spotkał się z I Wicewojewodą Śląskim.
Efektem tych rozmów było odwołanie
licytacji komorniczej oraz zamiar przejęcia tej nieruchomości przez gminę Kalety oraz gminę Tworóg w zamian za zaległości podatkowe. W tym celu Burmistrz
Miasta zlecił rzeczoznawcy majątkowemu wycenę tej nieruchomości. Operat
jest już sporządzony i po zapoznaniu się
jego treścią przez zainteresowane strony
podjęte zostaną kroki zmierzające do
przejęcia tej nieruchomości przez gminę
Kalety i Tworóg.
Po przejęciu przez samorządy ww.
nieruchomości KZCP w likwidacji nie
będą posiadały wobec Miasta Kalety
żadnych zobowiązań, a spółka WORPAK stanie się dzierżawcą mienia należącego do gmin Kalety i Tworóg.

Izabela Rapczyńska
www.kalety.pl
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Miasto Kalety przygotowuje się do rządowego programu Rodzina 500+

G

mina
Kalety
od 01 kwietnia
2016 r. będzie realizowała
program
Rodzina 500+. Wypłatą świadczeń zajmować się będzie Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kaletach. Szacunkowo z programu w naszej gminie
skorzysta około 1000 dzieci.

W związku z nowymi obowiązkami,
do których nie byliśmy dostosowani
lokalowo, kadrowo i technicznie przystąpiliśmy do przygotowań w tym zakresie.
Zwróciliśmy się do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach o przyznanie stażysty do obsługi świadczeń,
nawiązaliśmy kontakt z firmą informatyczną ZETO Katowice, która będzie
modernizować program FAMILIA

z uwzględnieniem programu Rodzina
500+ oraz jesteśmy w trakcie pozyskania
lokalu do obsługi świadczeń.
Wszystkie działania w ww. zakresie
zmierzają do tego, by nasi mieszkańcy
mogli składać już od 01 kwietnia 2016 r.
wnioski o świadczenie wychowawcze
w wysokości 500 zł miesięcznie na
dziecko w rodzinie.

Renata Czudaj

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus”

P

rogram „Rodzina 500 plus” to
nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko,
bez dodatkowych warunków. Rodziny
o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia
na każdą pociechę. Rada Ministrów
skierowała projekt ustawy do Sejmu.
Świadczenie 500 zł to wsparcie
długofalowe
Program Rodzina 500 plus to systemowe
wsparcie polskich rodzin. Zgodnie
z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 r.ż.
Każda rodzina z minimum dwojgiem
niepełnoletnich dzieci będzie mogła
otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę
rodzina otrzyma wsparcie także na
pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi
1200 zł netto.
Ważne!: Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny
zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz
placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu rodzinnego na podstawie ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
500 plus a inne świadczenia
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie
będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in.
z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych
Rodziny po rozwodzie
W przypadku rodziców rozwiedzionych
wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie

proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.
Liczenie dochodu
Dziecko do 25 r.ż., które nadal pozostaje
na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę
w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy
brat lub siostra może nadal otrzymywać
wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy netto 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły
25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.
Jak otrzymać świadczenie?
Wystarczy złożyć wniosek przez internet
lub w gminie. W przypadku osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze
dziecko gmina dokona weryfikacji ich
dochodów. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane
przez rodzica lub gotówką.
Kiedy wnioski?
Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia br. Jeśli wniosek zostanie złożony
w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do
1 lipca br.), rodzice dostaną wyrównanie
wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek
i zapewni płynność wypłat. W kolejnych
miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą
wniosek. Do programu będzie można
dołączyć w dowolnym momencie.
500 zł, czyli ile?
Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca
kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są
wyższe niż 800 zł netto, otrzyma 500 zł
miesięcznie, aż do ukończenia przez
starsze dziecko 18 r.ż. Rocznie rodziny
o niskich dochodach z dwojgiem dzieci

otrzymają 12 tys. zł. Dochody najmniej
zamożnych rodzin z jednym dzieckiem
wzrosną o 48%, z dwojgiem – o 53%.

Program „Rodzina 500 plus”
w liczbach
- 2,7 mln tyle rodzin skorzysta z programu
- 3,7 mln tyle dzieci zostanie objętych
wsparciem
- 176 - 190 tys. zł tyle kosztuje wychowanie dziecka
- 57% - 61% tyle kosztów utrzymania
dziecka pokryje program 500plus
- 15 – 30% tyle budżet u rodziny przeznaczają na utrzymanie dziecka
- 317 tys. zł tyle kosztuje wychowanie
dwójki dzieci
- 504 zł przeciętne wydatki na osobę
w rodzinie z trójką dzieci
- 6 tys. zł tyle rocznie dostaną rodzice na
wychowanie dziecka
- 18 tys. zł tyle rocznie dostaną mniej
zamożni rodzice z trójką dzieci
- 324 tys. zł tyle dostaną mniej zamożni
rodzice na wychowanie trójki dzieci do
18 r.ż.

Pytania i odpowiedzi na temat
programu „Rodzina 500 plus”
Dla kogo?
Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze otrzymywać
mogą rodzice, opiekunowie prawni lub
faktyczni dziecka.
Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?
Prawo do świadczenia będzie ustalane na
okres 1 roku – od 1 października do 30
września. Wnioski na kolejne okresy
będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania
świadczenia wychowawczego będzie
jednak dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż
do 30 września 2017 roku. Dzięki temu
rodzice nie będą musieli składać dwóch
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wejdzie Wystarczy złożyć wniosek – przez internet lub w gminie.. Świadczenie zostanie
przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.
Wysokość świadczenia
Kiedy można złożyć wniosek?
Wnioski będzie można składać od moCzy 500 zł to kwota netto czy brutto?
To kwota, od której nie będą odprowa- mentu startu programu. Jeśli wniosek
dzane podatki. To kwota bezpośrednio zostanie złożony w ciągu pierwszych
3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie
dla rodziny.
Czy kwota świadczenia będzie walory- wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek
i zapewni płynność wypłat. W kolejnych
zowana?
Rada Ministrów będzie mogła podnieść miesiącach świadczenie będzie wypłacakwotę świadczenia w oparciu o wskaźni- ne od miesiąca, w którym rodzice złożą
wniosek. Do programu będzie można
ki wzrostu inflacji.
dołączyć w dowolnym momencie. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie
Kryterium dochodowe
można złożyć w gminie, za pośrednicKogo będzie obowiązywało kryterium twem Poczty Polskiej oraz przez interdochodowe przy ubieganiu się net. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą
o świadczenie?
Kryterium dochodowe będzie dotyczyło portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE
tylko rodziców lub opiekunów wniosku- ZUS oraz bankowości elektronicznej.
jących o świadczenie na pierwsze lub
jedyne dziecko. Podstawowe dane o doLiczenie dochodu
chodach gmina będzie mogła pozyskać
sama, wtedy nie trzeba będzie dołączać Czy urzędnicy ośrodków pomocy spotych informacji.
łecznej będą mieli dostęp do informaCzy osoby o wyższych dochodach rów- cji o dochodach Polaków, którzy wynież dostaną świadczenie?
stąpią o 500 zł zasiłku na dziecko?
Rodziny o dochodach nie wyższych niż Gromadzenie danych o dochodach bę800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł dzie odbywało się w ten sam sposób, jak
w rodzinach z dzieckiem niepełnospraw- w przypadku innych świadczeń. Dostęp
nym) także na pierwsze dziecko. Świad- do podstawowych informacji o dochoczenie wychowawcze będzie przysługi- dach gmina będzie miała jedynie w przywało do ukończenia 18 roku życia dziec- padku tych osób, które starają się
ka.
o świadczenie na pierwsze lub jedyne
Czy rodzinie z jednym dzieckiem, któ- dziecko.
rej dochód przekracza 800 zł, urodzi
się drugie dziecko i tym samym doStatus rodziny
chód na osobę spadnie poniżej 800 zł,
będzie przysługiwało wsparcie na Czy samotni rodzice również dostaną
dwoje dzieci?
wsparcie z Programu?
Tak, do ukończenia przez nie 18. roku Świadczenie otrzyma każda rodzina bez
życia.
względu na stan cywilny rodziców.
Czy rodzice dostaną 500 złotych na Otrzymają je zatem zarówno rodziny,
drugie dziecko, w przypadku, gdy w których rodzice są w związku małżeńpierwsze skończyło 18 lat, ale nadal skim jak i rodziny niepełne oraz rodzice
pozostaje na ich utrzymaniu?
pozostający w nieformalnych związkach.
Dziecko do 25 r.ż., które pozostaje na Rodziny niepełne, obok świadczenia
utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane wychowawczego mogą też otrzymać
przy obliczaniu dochodu na osobę w świadczenia wypłacane z Funduszu Alirodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat mentacyjnego czy specjalny dodatek
lub siostra może nadal otrzymywać z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
wsparcie, jeśli dochód na osobę nie prze- Jak liczyć dzieci z tzw. patchworkokroczy 800 zł netto (1200 zł netto w wych związków?
przypadku wychowywania dziecka nie- Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich
pełnosprawnego).
związków posiadać będzie jeszcze
wniosków,
w życie.

kiedy

Program

Jak otrzymać świadczenie
(składanie wniosku,
wypłata świadczeń)
Jak otrzymać świadczenie?

wspólne dziecko do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci.
Jak zasiłek będzie wypłacany w przypadku rodziców, którzy się rozwodzą?
Świadczenie przysługiwać będzie temu
z rodziców, który z dzieckiem zamiesz-

kuje i na którego utrzymaniu dziecko się
znajduje.
Czy Program Rodzina 500plus dotyczy także dzieci adoptowanych?
Tak, świadczenie będzie przysługiwać
na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.
Czy dzieciom, które znajdują się
w tzw. pieczy zastępczej, 500 zł nie
będzie przysługiwać?
Dla rodzin zastępczych kierowane jest
odrębne wsparcie w oparciu o ustawę
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, w którym obok licznych dodatków podstawowe wsparcie kształtuje
się na poziomie nie niższym niż 660 zł
(rodziny spokrewnione) oraz 1000 zł
(rodziny niespokrewnione). Dodatkowe
wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają
także rodziny zastępcze, rodzinne domy
dziecka oraz placówki opiekuńczowychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

Wydatkowanie świadczenia
Czy wydatkowanie środków będzie
kontrolowane?
Szanujemy autonomię rodziny i wierzymy, że ona najlepiej wie, czego dziecku
potrzeba. W nadzwyczajnych sytuacjach
będą mogły być zastosowane mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu
świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie samo rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat
w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł
zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Pracownik organu
wypłacającego świadczenie 500 zł, na
podstawie informacji od pracownika
socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub
w formie opłacania usług (np. opłata za
pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu
itp.).
Jakie będą konsekwencje uniemożliwienia wywiadu środowiskowego?
Sama próba jego przeprowadzenia nie
musi się kończyć sukcesem, jeśli strona nie wpuści pracownika socjalnego
do domu.
W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
Będzie to odmowa przyznania świadczenia wychowawczego lub wstrzymanie
jego wypłaty.

www.kalety.pl

16

Nr 2 (286)

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Inne
Czy rodziny mieszkające za granicą
będą mogły pobierać świadczenie?
Program Rodzina 500 plus jest zgodny
z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Projekt ustawy przewiduje, że świad-

czenie nie będzie przysługiwać, jeżeli
rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują
inaczej. Zgodnie z projektem Programu
Rodzina 500plus, rodzice składający
wniosek o przyznanie świadczenia są
zobowiązani do informowania o każdej
zmianie mającej wpływ na prawo do
tego świadczenia, w tym również

o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli
rodzic przebywa w innym państwie UE
i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym
fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

Sprawozdanie z działalności MOPS w Kaletach za rok 2015

M

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2015r.
realizował zadania własne i zlecone.
W ramach świadczeń pomocy społecznej w 2015 r. zadaniem własnym gminy
była pomoc w formie zasiłku celowego,
celowego specjalnego, pomocy żywieniowej, pokrycie kosztów wyżywienia
i pobytu w Dziennym Domu Pomocy
Środowiskowej dla osób Niepełnosprawnych, pokrycie kosztów pobytu
w Domu Pomocy Społecznej dla osób
psychicznie chorych, realizacja usług
opiekuńczych oraz zasiłki dotowane z
budżetu państwa (zasiłki stałe, okresowe
i pomoc obiadową). W 2015r. objęto
pomocą społeczną 383 rodzin, 622 osób
w rodzinach.
W ramach zadań własnych gminy zrealizowano:
1. Dożywianie
W związku z prowadzoną pomocą
w formie dożywiania nasza gmina
uczestniczy w wieloletnim programie
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
W 2015 r. na ten cel wydatkowano 10-

6.938 zł , z czego środki własne gminy
wynosiły 43.059 zł (40,26% udziału),
dotacja z budżetu państwa 63.879 zł.
(59,74 % udziału).
Program obejmował:
- pomoc obiadową - 130 dzieci i 2
osoby dorosłe – 15.822 świadczeń kwota 87.602 zł w tym:
-ze środków własnych
- 43.059 zł
- dotacja państwa
- 44.543 zł
- zasiłki celowe i pomoc rzeczową na
dożywianie –36 rodziny – 135 osób
w rodzinie, kwota - 19.336 zł, w tym:
- dotacja państwa - 19.336 zł, zł
- środki własne- 0 zł
Pomoc żywieniowa realizowana jest
w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum
w Kaletach i Kaletach- Miotku, Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kaletach
i Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Kaletach
– Miotku, Niepublicznym Przedszkolu
„Bystrzaki” z Oddziałami Integracyjnymi w Kaletach , Punkcie Przedszkolnym
„Mali odkrywcy” w Kaletach, , Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach
oraz
Zespole Szkół w Piekarach Śląskich.

W restauracji „CASYNO” w Kaletach 2 osoby dorosłe korzystały z gorącego posiłku. Ponadto w przedszkolach
i internatach korzystają dzieci w wyżywienia w formie śniadania, podwieczorku czy kolacji. Świadczenia te pokryte
były ze środków własnych gminy poza
programem i wynosiły 13.213,10 zł.
2. Usługi opiekuńcze – 20 rodzin – 9962
świadczeń – 174.974 zł
Usługi opiekuńcze świadczone są przez
4 etatowe opiekunki domowe oraz 4
opiekunek zatrudnionych
na umowę
zlecenie. Z usług opiekuńczych korzystają osoby niepełnosprawne i osoby
w podeszłym wieku, które nie mają
możliwości opieki ze strony rodziny.
3. zasiłki celowe, celowe specjalne 195 osób , 443 osób w rodzinie,
kwota – 104.667 zł, w tym 1 rodzina
otrzymała zasiłek z przyczyn losowych
- 1.500 zł.
W ramach zasiłków celowych udzielano pomocy w formie zasiłków pieniężnych na zakup żywności, leków,
opału, odzieży, w formie rzeczowej
tj. realizacja talonów żywnościowych,
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w następujących programach:
1. Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa współfinansowana z EFS Podprogram 2014
- otrzymaliśmy 2.263 kg żywności
na wartość 5.742,75 zł – obdarowano
310 osób,
2. Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa 2014-2020 w ramach EFS Najbardziej
Potrzebującym otrzymaliśmy
11.261,03 kg na wartość 41.870,92 zł –
obdarowano
396 osób – wydano 1348 paczek
( pomoc cykliczna).
3. Program rozdziału płodów rolnych MOPS w Kaletach otrzymał owoce wycofane z rynku krajowego w ilości
1.300 kg ( jabłka ) na kwotę 910,00 zł.
Z
żywności skorzystały rodziny,
których dochody nie przekraczały 150%
kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej tj. 951 zł na
osobę samotnie gospodarującą i 771 zł
na osobę w rodzinie.
4. Program ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 106.938 zł , z czego
środki
własne gminy wynosiły 443.059 zł
(40,26% udziału), dotacja z budżetu
państwa 63.879zł. (59,74 % udziału).
5. Projekt systemowy realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach
pt.” Ja
też potrafię” od 01.01.2014 r. do
30.06.2015r.
6. Od września 2015 r. tutejszy ośrodek
W 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy przystąpił do realizacji projektu partnerSpołecznej w Kaletach
brał udział skiego „Wszyscy razem”. Program reali-

Zakup opału, podręczników i zeszytów
dla dzieci, realizacja recept lekarskich,
dopłata do energii elektrycznej itp.
W zakresie zadań własnych gminy 8
dzieci skorzystało z wyjazdu na „zieloną
szkołę” do Świnoujścia i Łeby na kwotę
4.450zł.
4. pokrycie kosztów pobytu, wyżywienia i rehabilitacji dziecka w Dziennym
Domy Pomocy dla Niepełnosprawnych
w Tarnowskich Górach - pobyt 1
dziecka, 12 świadczeń – koszt 12.307
zł.
Rodzina dokonuje częściowego zwrotu
kosztów pobytu w DPŚ.
5. zasiłki okresowe– 33 rodzin- 174
świadczeń – 53.271 zł,
z czego:
- z budżetu gminy- 0 zł
- z budżetu państwa- 53.271 zł
Głównym powodem przyznawania
zasiłków okresowych było bezrobocie.
6. zasiłki stałe - 51 osób 500
świadczeń- kwota – 224.414 zł.
Podstawą otrzymania zasiłku stałego
jest znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności i
dochód poniżej
kryterium
dochodowego ( dla osoby
samotnej – 634 zł , dla osoby w rodzinie
514 zł).
7. składki zdrowotne od zasiłków stałych – 41 osoby - 383 świadczeń kwota - 17.529 zł
8. W 2016 r. skierowano jedną osobę do
Domu pomocy Społecznej dla psychicznie chorych . Koszt miesięcznej opłaty
gminy za DPS – 2.228 zł

zowany jest z powiatem tarnogórskim .
Program skierowany jest do rodzin
wychowujących dziecko niepełnosprawne, rodzin wielodzietnych i niewydolnych
wychowawczo oraz osób niesamodzielnych, ze względu na stan zdrowia .
Program obejmuje wsparcie psychologiczne , prawne, edukacyjne, rehabilitacyjne oraz finansowe.
7.. Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie dla gminy Kalety na lata 2011-2016.
W ramach programu przy MOPS
Kalety działa Zespół Interdyscyplinarny
W 2015 r. prowadzono 24 spraw dot.
przemocy w rodzinie ( niebieskie karty),
pomocy udzielono 71 osobom. Zespół
Interdyscyplinarny odbył w 2015 r.- 24
spotkania oraz 35 posiedzeń grup roboczych.
Gmina zleciła Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Kaletach zadanie
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W ramach tego
zadania opłacaliśmy w części wydatki za
opiekę i wychowanie 2 dzieci z terenu
gminy w pieczy zastępczej. Wydatkowano w 2015 r. kwotę 5.883 zł.
W 2015 r. umieszczono jedno dziecko w placówce opiekuńczo- wychowawczej.
W 2015 r. zatrudniono asystenta rodzinnego(na umowę zlecenie). Pod opieka asystenta znalazły się 4 rodziny skierowane przez Sąd Rodzinny i Opiekuńczy w Tarnowskich Górach.

Renata Czudaj

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kaletach za 2015 rok

G

minna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2015 r. odbyła 8 posiedzeń. Komisja
wezwała 22 osoby, z których 17 osób
się zgłosiło na posiedzenia komisji.
Z ww. osobami przeprowadzono rozmowy motywacyjne do podjęcia leczenia odwykowego. Osoby były wzywane
na posiedzenie komisji na wniosek rodziny, pracowników socjalnych MOPS
w Kaletach, Policji oraz pedagogów
szkolnych.
Wezwane osoby otrzymały skierowanie do uczęszczania w zajęciach terapeutycznych Kaletańskiego Stowarzyszenia
Rodzin Abstynenckich „Twoja Szansa”,
a także na zajęcia z Certyfikowanym
Specjalistą Psychoterapii Uzależnień.
W 2015 roku z konsultacji i zajęć

z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień było objętych 25 osób
(w sumie 110 spotkań), które odbywały
się w budynku Urzędu Miasta.
W 2015 roku na wniosek Gminnej
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadził postępowania w sprawie dot. wydania Postanowień
o zobowiązaniu do poddania się leczeniu
odwykowemu dla 1 mieszkańca Kalet.
Komisja wydała 9 pozytywnych postanowień dotyczących pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, przyłączyła
się również do Programu „Bezpiecznie –
chce się żyć” realizowanego przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu

Drogowego wraz z Komendą Powiatową
Policji w Katowicach, pokrywając koszty dojazdu oraz zakup biletów wstępu
dla mieszkańców Kalet.
Natomiast w kaletańskich gimnazjach
został przeprowadzony program profilaktyczny „Archipelag Skarbów”, który
swym zakresem objął zarówno naszą
młodzież, wychowawców, pedagogów
oraz rodziców.
Ponadto członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach, w 2015 roku
uczestniczyli w spotkaniach Zespołu
Interdyscyplinarnego, który zajmuje się
sprawami dot. przemocy w rodzinie.

Ewa Mikołajewska-Haiska
www.kalety.pl

18

Nr 2 (286)

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

W

Sprawozdanie z XIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

dniu 10 lutego 2016 r. w Klubie w Drutarni odbyła się XIV
Sesja Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczył Eugeniusz Ptak
– przewodniczący Rady Miejskiej. W
obradach udział wzięło 14 radnych, co
przy 15 osobowym składzie Rady
Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
W pierwszych punktach porządku
obrad przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach
oraz Komendant Komisariatu Policji
w Kaletach przeprowadzili konsultacje
nt. Map zagrożeń bezpieczeństwa.
Następnie burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem wręczyli nagrody laureatom konkursu na najpiękniejsze świąteczne iluminacje, i tak, w kategorii na
najładniej udekorowany balkon nagrodę
odebrał Pan Brunon Jaszczyk, a za najładniej udekorowane obejście domowe,
w imieniu Pana Janusza Szymika, nagrodę odebrała córka.

W kolejnych punktach
sesji przewodniczący Eugeniusz Ptak przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za
2015 rok, zaś burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia przedstawił (w formie multimedialnej) sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych za 2015
rok. Informację z zakresu
gospodarki komunalnej dotyczącej dostarczania wody,
odprowadzania ścieków oraz odpadów
przedstawiła naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy Pani Marlena Kurc.
W dalszych punktach porządku obrad
radni podjęli następujące uchwały:
Nr 111/XIV/2015 w sprawie przyjęcia
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Kalety”.
Nr 122/XIV/2015 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok.

Nr 133/XIV/2015 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2016-2023.
Nr 114/XIV/2015 zmieniająca uchwałę
w sprawie opłaty targowej.
Nr 115/XIV/2015 w sprawie w sprawie
nadania nazwy rondu w Kaletach Drutarni.
W punkcie wolne wnioski i informacje
radni zgłaszali bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
5 marca w Miejskim Domu Kultury wystąpi Piotr Polk.
11 marca, o godzinie 10.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Wypoczynkowego „Zielona” VI konferencja na temat
rozwoju Zielonej.
19 marca w Truszczycy odbędzie się piąta edycja biegu przełajowego na dystansie około 5 km– Powiatowego Biegowego Powitania Wiosny. Zapisy na udział w biegu przyjmowane będą do 18 marca. (szczegóły na www.kalety.pl).
2 kwietnia, w sobotę, odbędzie się pierwszy w tym roku czyn społeczny w Zielonej. Wszystkich zainteresowanych estetycznym
wyglądem naszej wypoczynkowej dzielnicy prosi się o przybycie z własnym sprzętem do porządkowania. Zbiórka o godzinie
8.00 przy wiacie na wale dzielącym zbiorniki wodne.

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
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ul. Żwirki i Wigury 2
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Zapraszamy 5 marca na występ Piotra Polka w Kaletach –
Leśnym Zakątku Śląska
W sobotę, 5 marca, o godzinie 18.00, w Miejskim Domu Kultury przy ulicy
Lublinieckiej 2 w Kaletach wystąpi pochodzący z naszego miasta znany
i ceniony w kraju artysta– aktor i piosenkarz– Piotr Polk. Bilety, w cenie
30 złotych, można nabywać w Urzędzie Miejskim, w Referacie Pozyskiwania Środków (biuro nr 23, II piętro).
Piotr Polk ma na swoim koncie ponad 50 ról filmowych i dwie płyty, z których każda zyskała status złotej. Na repertuar koncertu złożą się przede wszystkim kompozycje z drugiego krążka artysty, „Mój film”.
To swojego rodzaju concept album – wokalista, w warstwie tekstowej, opowiada
o tygodniu życia dojrzałego mężczyzny. Autorami tekstów i muzyki są wybitni polscy
twórcy od lat parający się formą, jaką jest piosenka: Jan Wołek, Wojciech Kejne,
Marek Dutkiewicz oraz Seweryn Krajewski, Krzesimir Dębski, Włodzimierz Korcz, czy
Jarosław Kukulski. Piotr Polk wystąpi w towarzystwie zespołu: kontrabasu, fortepianu gitary, perkusji, saksofonu i chórku wokalnego.
Koncert obejmie przede wszystkim utwory z ostatniego albumu Piotra Polka „Mój film”. Ta płyta utrzymana
jest w jego ulubionej stylistyce, nasycona swingiem, jazzem. Polk na koncertach uwodzi lekkością i pełną klasy
swobodą oraz ciepłym i zmysłowym głosem. Jego wokal jednocześnie jest męski i poruszający, jak historie,
o których opowiada w swoich piosenkach. Wykorzystując swoje aktorskie doświadczenie zabawia publiczność
i zaproszonych gości licznymi anegdotami i opowiastkami, od razu zyskując sympatię wszystkich zgromadzonych. Jednocześnie jako wokalista i osoba prowadząca, tworzy spójną magiczną całość, a koncert ma elegancki i nastrojowy charakter.

Miasto Kalety oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

zapraszają na

V POWIATOWE BIEGOWE POWITANIE WIOSNY
KALETY– TRUSZCZYCA 2016
19 MARCA 2016 (sobota) godz. 11.00
Szczegóły, regulamin, mapa dojazdu oraz karty startowe
zawodników dostępne na www.kalety.pl
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