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Uchwała  Nr /20 
Rady Miejskiej w Kaletach 

 
z dnia    20 roku  

 
w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2011 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. art. 236, 
art.  237,  art. 239, 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 
późniejszymi zmianami)  

 
 

 
Rada Miejska w Kaletach  

uchwala: 
 
 

§ 1 
 

 Ustala się dochody budżetu Miasta Kalety na rok 2011 w wysokości  
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1  

18 239 572,00 zł, 

     w tym:  
   
 1. dochody bieżące w kwocie 16 169 572,00 zł, 
  

2. dochody majątkowe w kwocie     
 

2 070 000,00 zł, 
   

 
             § 2 

   

 1.Ustala się wydatki budżetu Miasta Kalety na rok 2011 w wysokości  
   zgodnie z załącznikiem nr 2  

20 471 972,00 zł, 

     w tym:  
   
    1.1 wydatki bieżące w kwocie 14 758 372,00 zł, 
  

   1.2 wydatki majątkowe w kwocie     
 

5 713 600,00 zł, 
          zgodnie z załącznikiem nr 3 

 
 

   

 
 
 

 
                                                       § 3 

   
1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Kalety na 2011 rok w wysokości 
   który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: 

1.1. zaciągnięcie pożyczek 
 

  

 
 
 

  2 232 400,00 zł,

  2 232 400,00 zł,

.  
  

 2. Ustala się przychody budżetu Miasta Kalety w kwocie  
 

2 800 000,00 zł, 
         w tym:  
   - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym  
     w kwocie 2 800 000,00 zł, 
   

           z tego :  
      zaciągnięcie pożyczki  

    zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW  w Katowicach – transza 2011 roku 
              1 800 000,00 zł, 
              1 000 000,00 zł, 

   

   
   
  3. Ustala się rozchody budżetu Miasta Kalety w kwocie 567 600,00 zł, 
     w tym:  
     - spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 567 600,00 zł, 
   
 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety zawiera załącznik nr 4.  
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    § 4 

   
 W budżecie tworzy się rezerwy:  
  1. ogólną w kwocie       70 000,00 zł, 
  2. celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie       1 000,00 zł. 
  

 
 

                                   § 5 
 

 

Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi  
ustawami w kwocie 

 
 

              1 788 427,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 5.  

  
                                  § 6  

  
Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w kwocie  

 
           100 000,00 zł, 

z przeznaczeniem na:   
  

1.  Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie  
       Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    

 
90 000,00 zł, 

  
2.   Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie    

Zwalczania Narkomanii  
 

10 000,00 zł, 
        zgodnie z załącznikiem nr 6.  
 
                                                                             § 7 
 
Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kalety w kwocie                            689 800,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 7.   
   

   
                    § 8  
   
 
 
 

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego w kwocie                                                                                                       15 210,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.                       

 

 
                                                                          § 9 

 
 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 
  
1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie                                               500 000,00 zł, 
 
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie                                              2 232 400,00 zł, 
 

 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych   
   pożyczek w kwocie                                                                                                            567 600,00 zł. 
 
                                                                          § 10 
   
 Upoważnia się Burmistrza Miasta do:  
   
 1. Zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań,  

określonych w § 9 ust 1 i 2 niniejszej Uchwały.  
 
 

 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek określonych w  
§ 9 ust 3 niniejszej Uchwały. 

 

   
 2. Dokonywania zmian w planie wydatków, łącznie ze zmianą planu wydatków na uposażenia i 

wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 
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 3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy, 
 

 

 4.   Udzielenia upoważnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy. 

 

  
§ 11 

 

   
 Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki 

roku budżetowego. 
Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego 
będzie stanowić dochód gminy. 

 

 
    § 12 

 
   
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.  
   

       
    § 13 

   
 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaletach. 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Załącznik nr 1  
        do uchwały nr …………  

        Rady Miejskiej w Kaletach  

        z dnia ………………..  

 DOCHODY BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2011 ROK  
                       (w złotych) 

 
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 

 1 2 3 4 5 

 bieżące 

 400     Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 27 000,00 

 
      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3  

0,00 

 

      

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

27 000,00 

 700     Gospodarka mieszkaniowa 443 694,00 

 
      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3  

0,00 

       Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości 13 200,00 

 

      

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

370 600,00 

       Wpływy z usług 51 494,00 

       Pozostałe odsetki 8 400,00 

 710     Działalność usługowa 20 000,00 

 

      
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3  

0,00 

 
      

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 

20 000,00 

 750     Administracja publiczna 253 385,00 

 

      
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3  

0,00 

 

      

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

57 000,00 

       Wpływy z usług 29 200,00 

       Wpływy ze sprzedaży wyrobów  5 500,00 

       Pozostałe odsetki 20 000,00 

       Wpływy z różnych dochodów 82 950,00 

 
      

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

58 735,00 
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751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000,00 

 
      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3  

0,00 

 
      

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

3 000,00 

 
756     

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

5 657 500,00 

 
      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3  

0,00 

       Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 440 260,00 

       Podatek dochodowy od osób prawnych 22 000,00 

       Podatek od nieruchomości 1 611 300,00 

       Podatek rolny 38 500,00 

       Podatek leśny 70 340,00 

       Podatek od środków transportowych 109 100,00 

       Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 000,00 

       Podatek od spadków i darowizn 40 000,00 

       Wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 

       Wpływy z opłaty targowej 18 000,00 

       Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100 000,00 

 
      

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 

3 000,00 

       Podatek od czynności cywilnoprawnych 160 000,00 

       Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 
opłat 20 000,00 

 758     Różne rozliczenia 6 747 800,00 

 
      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3  

0,00 

       Pozostałe odsetki 30 000,00 

       Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 717 800,00 

 801     Oświata i wychowanie 363 440,00 

 
      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3  

0,00 

       Wpływy z różnych opłat 70 500,00 

       Wpływy z usług 274 130,00 

       Pozostałe odsetki 3 600,00 

 
      

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

15 210,00 

 852     Pomoc społeczna 2 169 253,00 

 

      
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3  

140 528,00 
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       Wpływy z usług 14 000,00 

       Pozostałe odsetki 3 500,00 

 

      

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

133 463,00 

 

      

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

7 065,00 

 

      

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

1 788 427,00 

 
      

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 

217 798,00 

 

      

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  

5 000,00 

 854     Edukacyjna opieka wychowawcza 61 000,00 

 
      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3  

0,00 

       Wpływy z usług 61 000,00 

 900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 423 500,00 

 
      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3  

0,00 

       Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 

       Wpływy z różnych opłat 91 000,00 

       Wpływy z usług 330 000,00 

       Pozostałe odsetki 500,00 

 bieżące razem: 16 169 572,00 

 
  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3  

140 528,00 

 
 majątkowe 

 700     Gospodarka mieszkaniowa 870 000,00 

 
      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3  

0,00 

       Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 870 000,00 

 900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 200 000,00 

 
      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3  

1 200 000,00 

 
      

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

1 200 000,00 
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 majątkowe razem: 2 070 000,00 

 
  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3  

1 200 000,00 

 
 Ogółem: 18 239 572,00 

 
  

w tym z tytułu dotacji 
i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  

1 340 528,00 

 

 
(* kol 2 do wykorzystania 

fakultatywnego)  
   



                    załącznik nr 2 
                    do uchały nr ……………. 
                    Rady Miejskiej w Kaletach 
                      z dnia ……………… 

 WYDATKI BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2011 ROK 
 Z tego   

 z tego:   

 
z tego: 

 
 

w tym: 
  

 
z tego: 

  

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki  
bieżące 

wydatki  
jednostek 

budżetowych, wynagrodzenia 
i składki od 

nich naliczane 

wydatki 
związane z 

realizacją ich 
statutowych 

zadań; 

dotacje na 
zadania 
bieżące 

świadczenia 
na rzecz 

osób 
fizycznych; 

wydatki na 
programy 

finansowane z 
udziałem 

środków, o 
których mowa 
w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 

wypłaty z tytułu 
poręczeń i 
gwarancji  

obsługa długu  

Wydatki  
majątkowe inwestycje i 

zakupy 
inwestycyjne 

na programy 
finansowane z 

udziałem 
środków, o 

których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3, 

zakup i objęcie akcji i 
udziałów oraz 

wniesienie wkładów do 
spółek prawa 
handlowego. 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
 010     Rolnictwo i łowiectwo 21 100,00 21 100,00 21 100,00 3 000,00 18 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   01008   Melioracje wodne 16 000,00 16 000,00 16 000,00 3 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   01030   Izby rolnicze 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   01095   Pozostała działalność 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 400     Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   40002   Dostarczanie wody 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 600     Transport i łączność 369 600,00 250 600,00 250 600,00 5 000,00 245 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 000,00 119 000,00 0,00 0,00  
   60016   Drogi publiczne gminne 369 600,00 250 600,00 250 600,00 5 000,00 245 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 000,00 119 000,00 0,00 0,00  
 700     Gospodarka mieszkaniowa 606 000,00 596 000,00 596 000,00 3 500,00 592 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00  
   70004   Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 406 000,00 406 000,00 406 000,00 3 500,00 402 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00  
 710     Działalność usługowa 60 300,00 30 300,00 30 300,00 26 000,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00  
   71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000,00 30 000,00 30 000,00 26 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   71035   Cmentarze 30 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00  
 750     Administracja publiczna 2 601 750,00 2 601 750,00 2 489 450,00 2 087 390,00 402 060,00 0,00 112 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   75011   Urzędy wojewódzkie 192 950,00 192 950,00 192 650,00 166 590,00 26 060,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 117 500,00 117 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 108 100,00 2 108 100,00 2 105 100,00 1 761 400,00 343 700,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   75095   Pozostała działalność 168 200,00 168 200,00 166 200,00 159 400,00 6 800,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 72 000,00 72 000,00 51 400,00 5 000,00 46 400,00 0,00 20 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   75412   Ochotnicze straże pożarne 72 000,00 72 000,00 51 400,00 5 000,00 46 400,00 0,00 20 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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756     

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 Z tego   

 z tego:   

 
z tego: 

 
 

w tym: 
  

 
z tego: 

  

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki  
bieżące 

wydatki  
jednostek 

budżetowych, wynagrodzenia 
i składki od nich 

naliczane 

wydatki 
związane z 

realizacją ich 
statutowych 

zadań; 

dotacje na 
zadania 
bieżące 

świadczenia 
na rzecz osób 

fizycznych; 

wydatki na 
programy 

finansowane z 
udziałem 

środków, o 
których mowa 
w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 

wypłaty z 
tytułu 

poręczeń i 
gwarancji  

obsługa długu  

Wydatki  
majątkowe inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

na programy 
finansowane 
z udziałem 
środków, o 

których 
mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 

2 i 3, 

zakup i objęcie 
akcji i udziałów 
oraz wniesienie 

wkładów do 
spółek prawa 
handlowego. 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

   75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 757     Obsługa długu publicznego 60 500,00 60 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 60 500,00 60 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 758     Różne rozliczenia 71 000,00 71 000,00 71 000,00 0,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   75818   Rezerwy ogólne i celowe 71 000,00 71 000,00 71 000,00 0,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 801     Oświata i wychowanie 6 090 900,00 6 090 900,00 6 047 674,00 4 767 449,00 1 280 225,00 20 000,00 7 500,00 15 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   80101   Szkoły podstawowe 2 293 930,00 2 293 930,00 2 292 330,00 1 903 620,00 388 710,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   80104   Przedszkola  1 351 230,00 1 351 230,00 1 329 930,00 984 200,00 345 730,00 20 000,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   80110   Gimnazja 1 588 205,00 1 588 205,00 1 571 379,00 1 329 289,00 242 090,00 0,00 1 100,00 15 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   80113   Dowożenie uczniów do szkół 77 000,00 77 000,00 77 000,00 27 300,00 49 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 158 850,00 158 850,00 158 850,00 145 520,00 13 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   80130   Szkoły zawodowe 355 980,00 355 980,00 355 480,00 306 650,00 48 830,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 430,00 30 430,00 30 430,00 0,00 30 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 185 050,00 185 050,00 185 050,00 70 870,00 114 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   80195   Pozostała działalność 50 225,00 50 225,00 47 225,00 0,00 47 225,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 851     Ochrona zdrowia 102 000,00 102 000,00 102 000,00 59 900,00 42 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   85149   Programy polityki zdrowotnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   85153   Zwalczanie narkomanii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 000,00 90 000,00 90 000,00 59 900,00 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 852     Pomoc społeczna 3 068 322,00 3 068 322,00 633 586,00 558 417,00 75 169,00 5 000,00 2 272 721,00 157 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   85202   Domy pomocy społecznej 24 683,00 24 683,00 24 683,00 0,00 24 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
  85212   

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1 777 427,00 1 777 427,00 82 851,00 71 000,00 11 851,00 5 000,00 1 689 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  85213   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej. 

23 766,00 23 766,00 23 766,00 23 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

   85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 239 330,00 239 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   85215   Dodatki mieszkaniowe 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   85216   Zasiłki stałe 69 361,00 69 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Z tego   

 z tego:   

 
z tego: 

 
 

w tym: 
  

 
z tego: 

  

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki  
bieżące 

wydatki  
jednostek 

budżetowych, wynagrodzenia 
i składki od nich 

naliczane 

wydatki 
związane z 

realizacją ich 
statutowych 

zadań; 

dotacje na 
zadania 
bieżące 

świadczenia 
na rzecz osób 

fizycznych; 

wydatki na 
programy 

finansowane z 
udziałem 

środków, o 
których mowa 
w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 

wypłaty z 
tytułu 

poręczeń i 
gwarancji  

obsługa długu  

Wydatki  
majątkowe inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

na programy 
finansowane 
z udziałem 
środków, o 

których 
mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 

2 i 3, 

zakup i objęcie 
akcji i udziałów 
oraz wniesienie 

wkładów do 
spółek prawa 
handlowego. 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
   85219   Ośrodki pomocy społecznej 503 886,00 503 886,00 502 286,00 463 651,00 38 635,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   85295   Pozostała działalność 189 869,00 189 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 854,00 157 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 854     Edukacyjna opieka wychowawcza 150 700,00 150 700,00 150 700,00 82 593,00 68 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   85401   Świetlice szkolne 69 700,00 69 700,00 69 700,00 64 960,00 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   85404   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 20 000,00 20 000,00 20 000,00 17 633,00 2 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 61 000,00 61 000,00 61 000,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 418 100,00 863 500,00 855 500,00 18 000,00 837 500,00 6 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 5 554 600,00 5 554 600,00 1 200 
000,00 0,00  

   90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 855 100,00 300 500,00 298 500,00 0,00 298 500,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 5 554 600,00 5 554 600,00 1 200 
000,00 0,00  

   90003   Oczyszczanie miast i wsi 27 000,00 27 000,00 27 000,00 4 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 36 000,00 36 000,00 36 000,00 12 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 407 000,00 407 000,00 407 000,00 2 000,00 405 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 91 000,00 91 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   90020   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opłat produktowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 588 800,00 588 800,00 50 000,00 1 000,00 49 000,00 538 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 415 800,00 415 800,00 0,00 0,00 0,00 415 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   92116   Biblioteki 123 000,00 123 000,00 0,00 0,00 0,00 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   92195   Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 50 000,00 1 000,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 926     Kultura fizyczna i sport 152 900,00 152 900,00 24 900,00 0,00 24 900,00 125 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   92601   Obiekty sportowe 17 900,00 17 900,00 17 900,00 0,00 17 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   92695   Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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 Wydatki razem: 20 471 972,00 14 758 372,00 11 412 210,00 7 620 249,00 3 791 961,00 694 800,00 2 418 121,00 172 741,00 0,00 60 500,00 5 713 600,00 5 713 600,00 1 200 
000,00 0,00  

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kaletach 
z dnia       20 roku 

 
 
 
 

Plan zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania 
na 2011 rok 

(w złotych) 
Dział Nazwa Kwota 
600 Transport i łączność  

 ● drogi publiczne gminne:  119 000,00 
   

 - budowa parkingu przy ul. Gwoździa             41 000,00 
 - budowa chodnika przy ul. Gwoździa             78 000,00 
       - środki własne 119 000,00 
   

700    Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00 
 ● wykup gruntu pod drogi  10 000,00 
   

       - środki własne 10 000,00 
   

 710 Działalność usługowa 30 000,00 
 ● zakup chłodni do kaplicy cmentarnej w Kaletach 30 000,00 
   

    - środki własne   30 000,00 
   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 554 600,00 
 ●  Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki 

ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni  ścieków wraz z 
systemem kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej w części 
wschodniej Kalet 

 
3 600 000,00 

    – środki z UE 1 200 000,00 
    – środki własne 600 000,00 
    – środki pożyczka 1 800 000,00 
 ● budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni 2 000,00 

    - środki własne   2 000,00 
 ● budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z 

odwodnieniem drogi powiatowej  nr 3248S. 
2 000,00 

          – środki własne 2 000,00 
 ●  rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków  1 950 600,00 
   – środki własne 950 600,00 

   – środki pożyczka 1 000 000,00 

 Razem 5 713 600,00 
  - środki własne 1 713 600,00 
  - środki z UE 1 200 000,00 
  - pożyczki 2 800 000,00 
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Załącznik nr 4 

              do uchwały Nr /20    
Rady Miejskiej w Kaletach 
z dnia  

 
 
 

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety  
na 2011 rok 

 
(w złotych) 

§ Treść Kwota 
 Przychody budżetu 2 800 000,00  

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym - pożyczki 

 
2 800 000,00 

 Dochody budżetu 18 239 572,00 
Razem przychody i dochody budżetu 21 039 572,00 

 Rozchody budżetu 567 600,00 
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 567 600,00 

 Wydatki budżetu 20 471 972,00 
Razem rozchody i wydatki budżetowe 21 039 572,00 
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Załącznik nr 5 
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kaletach 
z dnia  

 
 
 

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej   
 na 2011 rok 

 (w złotych) 
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody Wydatki 
750   Administracja publiczna 58 735,00 58 735,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 58 735,00 58 735,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminom 
(związkom gmin) ustawami 

58 735,00 - 

    a) wydatki bieżące - 58 735,00 
     1. Wydatki jednostek budżetowych - 58 735,00 
       w tym:   
        - wynagrodzeń i składki od nich  

       naliczane 
- 58 735,00 

      
 
 

751 

  Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

 
 

3 000,00 

 
 

3 000,00 
 75101  Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
 

3 000,00 
 

3 000,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminom 
(związkom gmin) ustawami 
 
a) wydatki bieżące 

3 000,00 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 

3 000,00 
     1. Wydatki jednostek budżetowych - 3 000,00 
       w tym:   
        - wynagrodzeń i składki od nich  

       naliczone 
- 3 000,00 

      
852   Pomoc społeczna 1 788 427,00 1 788 472,00 

 85212  Świadczenia rodzinne, składki 
alimentacyjne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
 z ubezpieczenia społecznego 

1 771 427,00 1 771 427,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminom 
(związkom gmin) ustawami 

1 771 427,00 - 
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    a) wydatki bieżące - 1 771 427,00 
   1. Wydatki jednostek budżetowych, 

    w tym: 
 81 851,00 

        - wynagrodzeń i składki od nich  
       naliczone 

 
- 

 
71 000,00 

        - wydatki związane z realizacją ich  
       statutowych zadań 

 
- 

 
10 851,00 

      3. Świadczenia na rzecz osób  
       fizycznych 

 
- 

 
1 689 576,00 

      

  
 
 

85213 

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre  
świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej 

 
 
 

17 000,00 

 
 
 

17 000,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminom 
(związkom gmin) ustawami 

17 000,00 --- 

   a) wydatki bieżące - 17 000,00 
   1.Wydatki jednostek budżetowych, - 17 000,00 
     w tym:   
    - wydatki związane z realizacją ich  

   statutowych zadań 
 

- 
 

17 000,00 
  

1 850 162,00 1 850 162,00 
 
           Razem 

  
 
 
 
 
 
 

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 
 

                                                                                                                                             (w złotych) 
Dział Rozdział Nazwa Kwota 
750  Administracja publiczna 600,00  

 75011 Urzędy wojewódzkie 600,00 
  Dochody budżetu państwa związane z realizacją 

zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego 

 
 

600,00 
    

852  Pomoc społeczna 5 000,00 
 85212 Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

 
 

5 000,00 
  Dochody budżetu państwa związane z realizacją 

zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego 

 
 

5 000,00 
Razem   5 600,00 
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Załącznik nr 6 
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kaletach 
z dnia  

 
 

Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w 
gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2011 rok 
 

(w złotych) 
Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 
756  Dochody od osób prawnych, osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem 

 
100 000,00 

 
- 

 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw 

 
100 000,00  

 
- 

  Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu 

 
100 000,00  

 
- 

     
851  Ochrona zdrowia - 100 000,00  
 85153 Zwalczanie narkomanii - 10 000,00 
  a) wydatki bieżące - 10 000,00  
  1.Wydatki jednostek budżetowych - 10 000,00 
   w tym:   
  - wydatki związane z realizacją ich  

   statutowych zadań 
 

- 
 

10 000,00 
     
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 90 000,00  
  a) wydatki bieżące - 90 000,00  
  1.Wydatki jednostek budżetowych  90 000,00 
   w tym:   
       - wynagrodzeń i składki od nich naliczone - 59 900,00 
       - wydatki związane z realizacją ich  

       statutowych zadań 
 

- 
 

30 100,00 
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Załącznik nr 7 
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kaletach 
z dnia  

 
 
 

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2011 roku  
 

 (w złotych) 
Dział Rozdział     

§ 
Nazwa 

 
Dotacja  
podmioto

wa 

Dotacja 
przedmiot

owa 

Ogółem 
kwota 
dotacji 

   Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów 
publicznych 

   

900  
90019 

 
 
 

2830 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
  dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
  pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora  
  finansów publicznych 

 
 

0 

 
 

6 000 

 
 

6 000 

926  
92605 

 
 

2830 

Kultura fizyczna i sport 
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub  
  dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  
  pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora  
  finansów publicznych 

 
 
 

0 

 
 
 

125 000 

 
 
 

125 000 

   Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych    

801  
80104 

 
 

2310 

Oświata i wychowanie 
Przedszkola 
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
  realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
  jednostkami samorządu terytorialnego 

 
 

20 000 

 
 

0 

 
 

20 000 

921  
92109 

 
 
 
 

2480 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
- Miejski Dom Kultury w Kaletach 
- Miejski Klub w Drutarni 
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej  
  instytucji kultury 

 
 
 
 

415 800 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

415 000 

 92116  
 

 
2480 

Biblioteki 
- Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. H. Borka  
  w Kaletach 
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej  
  instytucji kultury 

 
 

 
123 000 

 
 

 
0 

 
 

 
123 000 

 Razem   558 800 131 000 689 800 
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Załącznik nr 8 
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kaletach 
z dnia  

 
 
 

 
 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych  
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu  

terytorialnego na 2011 rok 
 

(w złotych) 
Dział  

Rozdział 
 

§ 
 

Wyszczególnienie 
 

Dochody 
 

Wydatki 
801   Oświata i wychowanie 15 210,00 15 210,00 

 80130  Szkoły zawodowe 15 210,00 15 210,00 
      
  2320 Dotacja celowa otrzymane z powiatu 

na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego 
- przejęcie zadania prowadzenia 
szkoły zawodowej od Powiatu 
Tarnogórskiego  

 
 
 

15 210,00 

 
 
 

--- 

      
    

a) wydatki bieżące 
 

 
--- 

 
15 210,00 

   1.Wydatki jednostek budżetowych --- 15 210,00 
   w tym:   
   - wynagrodzeń i składki od nich  

  naliczone 
--- 15 210,00 
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UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK 
 

DOCHODY BUDŻETU 
 

Dochody budżetu na 2011 rok skalkulowane zostały w wysokości 18 239 572,00 zł.  
Głównymi źródłami dochodów są: 
1.0 Dochody bieżące 16 169 572,00 zł, 
   
1.1 dochody własne 7 259 306,00 zł, 
 w tym:  
        - dochody z podatków  2 032 240,00 zł 
           - dochody z opłat  43 000,00 zł, 
        - dochody z majątku gminy 473 300,00 zł, 
        - dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego 

            od osób fizycznych 
 

3 440 260,00 zł, 
        - dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego  

           od osób prawnych 
 

22 00,00 zł, 
        - inne dochody własne  1 217 274,00 zł, 
   
1.2. Subwencja ogólna: 6 717 800,00 zł, 
       - część wyrównawcza 2 830 214,00 zł, 
       - część oświatowa 3 887 580,06 zł, 
   
1.3 Dotacje celowe, w tym: 

● z budżetu państwa: 
2 223 698,00 zł, 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
  innych zdań zleconych gminie (związkom  gmin) ustawami   

 
 

1 850 162,00 zł, 
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  

   własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 
 
      217 798,00 zł, 

 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  
  środków europejskich oraz środków o których mowa w adr. 5 ust.1 
  pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu  
  środków europejskich 

 
 
 

133 463,00 zł 
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  

  środków europejskich oraz środków o których mowa w adr. 5 ust.1 
  pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu  
  środków europejskich 

 
 
 

7 065,00 zł 
   
 ● z samorządu powiatu:  
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące  

  realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
  samorządu terytorialnego 

 
 

15 210,00 zł 
   
2.0 Dochody majątkowe 2 070 000,00 zł 
 w tym:  
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa  

  użytkowania wieczystego nieruchomości 
 

870 000,00 zł,  
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  

  środków europejskich oraz środków o których mowa w adr. 5 ust.1 
  pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu  
  środków europejskich  – inwestycja, kanalizacja część  
  wschodnia             

 
 
 

1 200 000,00 zł 
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1.0 

 
 
Dochody bieżące   

 
 

         16 169 572,00 zł, 
 
1.1  Dochody własne gminy zostały obliczone w następujący sposób: 
 
Wpływy z podatków na 2011 rok zostały skalkulowane na podstawie wpływów 2010  
roku. Kalkulacja podatków od środków transportu pozostała bez zmian, ostatnia podwyżka  
miała miejsce w 2010 roku, podwyższono podatek o wskaźnik 7,41%.   
Stawki podatku leśnego oparte są o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 20 października 2010 roku, w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej  
według stawki drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku,  
stawki podatku rolnego oparto na Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych  
trzech kwartałów 2010 roku. 
Wysokość stawek podatku od nieruchomości została podjęta Uchwałą Nr 327/XLV/2010  
Rady Miejskiej w Kaletach dnia 05 października 2010 roku i wzrosła średnio o 3,53%. 
Wpływy z podatków na 2011 rok wynoszą 2 032 240,00 zł, co przedstawia załącznik  nr 1. 
 

Wpływy z opłat na 2011 rok zostały skalkulowane na podstawie szacunkowych  
wpływów bieżącego roku i przedstawiają się następująco: 
- wpływy z opłaty targowej                                                                                        18 000,00 zł, 
- wpływy z opłaty skarbowej                                                                                      22 000,00 zł, 
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
  terytorialnego na podstawie wyodrębnionych ustaw                                                  3 000,00 zł. 
Łącznie daje to kwotę  43 000,00 zł. 
 
Dochody z majątku gminy  zaplanowano na kwotę  473 300,00 zł, na co składają się: 
- dochody z najmu lokali mieszkalnych, które stanowią kwotę 191 000,00 zł.  
Przy wyliczeniu tej pozycji przyjęto wzrost czynszów o 10% począwszy od miesiąca maja – 
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach 121/XVI/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku 
w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kalety na  
lata 2007 – 2012,  przy czym uwzględniono dalszą sprzedaż lokali na Osiedlu Królów, 
- dochody z najmu lokali użytkowych,  przyjęto podwyższenie czynszu o wskaźnik wzrostu  
cen towarów usług konsumpcyjnych, ogłoszonym przez Prezesa GUS za rok ubiegły (do 
niniejszych obliczeń przyjęto wskaźnik wzrostu 2,30%), przy uwzględnieniu aktualnie 
obowiązujących umów - dochody te wynoszą 167 600,00 zł, 
- dochody z dzierżawy wodociągu, kwota ta wynosi 27 000,00 zł,  
- czynsze dzierżawne to  kwota 12 000,00 zł, 
- wpływy z opłat za zarząd,  użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, to  
   kwota 13 200,00 zł, 
- wpływy za dzierżawę lokali użytkowych w budynku Urzędu Miasta 57 000,00 zł, w tym: 
  ●  Poczta Polska, Bank Spółdzielczy, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe WARTA – kwota  
       24 800,00 zł.  
  ●  TP S.A., PTK Centertel Warszawa, SSH - Gliwice, Interconnekt Kalety, Śląski Instytut  
       Rozwoju Turystyki - kwota 32 200,00 zł,  
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż biuletynu  5 500,00 zł. 
 

 
Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 
przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820 26/2010  
z dnia 19.10.2010 roku w wysokości 3 440 260,00 zł. 
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Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  
przyjęto szacunkowo w wysokości 22 000,00 zł. 
 
Inne dochody własne – kwota 1 217 274,00 zł, na którą składają się następujące dochody: 
   ● wpływy z usług – wpłata lokatorów za media w dziale 700 Gospodarka  
      mieszkaniowa, kwota 51 494,00 zł, 
   ● wpływy z renty planistycznej – kwota 20 000,00 zł, 
   ● wpływy z usług – kwota 29 200,00 zł,  w dziale 750 Administracja publiczna, w tym:    
     ogłoszenia w biuletynie, wpływ za media lokali znajdujących się na terenie Urzędu  
     Miejskiego, 
   ● wpływy z refundacji pracowników interwencyjnych – kwota 82 950,00 zł, 
   ● wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 100 000,00 zł, 
   ● wpływy z opłaty stałej w przedszkolach – kwota 69 300,00 zł, a w szkołach 1 200,00 zł, 
   ● wpływy z usług, czyli tzw. „wsad do kotła” w przedszkolach stanowi kwotę 
      166 850,00 zł, a w stołówce szkolnej 107 280,00 zł, 
   ● wpływy z usług - wpłaty rodziców na „zieloną szkołę” wynosi 61 000,00 zł, 
   ● wpływy z usług - za opiekę nad ludźmi chorymi w dziale 852 Pomoc społeczna 
       wynosi 14 000,00 zł, 
   ● wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub  
      pobranych w nadmiernej wysokości 5 000,00 zł oraz odsetki od tej kwoty 1 000,00 zł, 
      łącznie 6 000,00 zł, 
   ● wpływy z usług – wpłaty za kanalizację 330 000,00 zł, uwzględniono wzrost stawki za  
      1 m3  ścieków od dnia 01.05.2011 roku, jednocześnie zwiększając wielkość zrzutu  
      ścieków do wartości 110 000 m3. Cena 1 m3  ścieków od dnia 01.05.2011 roku ma wynosić  
      3,01 zł netto, w tym wpłaty od mieszkań 2,55 zł netto. W kalkulacji dochodów za ścieki  w 
      2011 roku oparto się o ilość ścieków, które widnieją na fakturach w 2010 roku i jest to  
      wartość  szacunkowa 110 000 m3. 
      Wartość otrzymanych dochodów za m – ce styczeń – kwiecień 2011 rok wynoszą: 
       36 700 m3 x 2,45 zł = 89 915,00 zł, - dochody otrzymane od mieszkańców, 
       73 300 m3 x 0,51 zł = 18 717,00 zł dopłata. 
       Łącznie 108 632,00 zł. 
       Wartość otrzymanych dochodów za m – ce maj – grudzień 2011 rok wynoszą: 
       36 700 m3 x 2,55 zł = 186 908,00 zł, - dochody otrzymane od mieszkańców, 
       73 300 m3 x 0,45 zł =   32 985,00 zł dopłata 
       Łącznie 219 903,00 zł. 
      Do budżetu miasta Kalety na 2011 rok przyjęto kwotę 330 000,00 zł, 
   ● opłata produktowa – kwota 2 000,00 zł, 
   ● wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 91 000,00 zł,  
   ● odsetki od nieterminowych wpłat z tytuły podatków i opłat 20 000,00 zł, odsetki od  
       ulokowanych wolnych środków 30 000,00 zł, od prowadzonego rachunku bankowego  
       20 000,00 zł oraz inne odsetki stanowią kwotę 15 000,00 zł. 
 

 
1.2. Subwencja ogólna dla gmin przyjęta została do budżetu zgodnie z pismem  
Ministerstwa Finansów ST3/4820/26/2010 z dnia 18.10.2010 roku w wysokości  
i wynosi 6 717 800,00 zł.  
Subwencja ogólna dla gmin dzieli się na: 
- część wyrównawcza                                                                                         2 830 214,00 zł, 
    • kwota podstawowa                                                                                       2 712 654,00 zł,  
    • kwota uzupełniająca                                                                                        117 560,00 zł, 
- część oświatową                                                                                                3 887 586,00 zł. 
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1.3. Dotacje do budżetu przyjęto w kwocie                                                       2 223 698,00 zł,  
w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  innych zdań  
zleconych gminie (związkom  gmin) ustawami -  kwota                                    1 847 162,00 zł, 
na  podstawie pisma Wojewody Śląskiego FB/I/3011/384/2/2010  
z dnia 20.10.2010 roku  
oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego  
Nr DKT – 3101-28/17/10 z dnia 22.10.2010 roku  – kwota                                     3 000,00 zł,    
 
Szczegółowy podział przyznanych w/w dotacji znajduje się w załączniku nr 5. 
 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
  zadań  bieżących gmin(związków gmin) - kwota  na  podstawie 
  pisma Wojewody Śląskiego FB/I/3011/384/2/2010 z dnia 20.10.2010 r.            217 798,00 zł,                     

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące  
  realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
  samorządu terytorialnego 
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  

  środków europejskich oraz środków o których mowa w adr. 5 ust.1 
  pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu  
  środków europejskich                                                                                           

 
                  15 210,00 zł, 

 
 
 
 

           140 528,00 zł.                 
 
2.0 

 
Dochody majątkowe 

 
2 070 000,00 zł 

 w tym:  
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości, to kwota na którą składają 
się: 
   ● sprzedaż działek – kwota  800 000,00 zł, 
   ● sprzedaż mieszkań – kwota 70 000,00 zł, 

 
870 000,00 zł,  

 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków o których mowa w adr. 5 ust.1 
pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu  
środków europejskich – realizacja inwestycji pod nazwą „Ochrona 
dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki 
ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni 
ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji 
sanitarnej w części wschodniej Kalet -  inwestycja dofinansowana w 
85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007 – 2013, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 200 000,00 zł, 
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WYDATKI BUDŻETU 
 

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2011 r. przyjęto, że 
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  
      wynosi 102,3 %, 
-    średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
      w wysokości 100,0%, z wyłączeniem wynagrodzeń dla nauczycieli, 
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru 

składki na ubezpieczenia społeczne, 
zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, pismo ST3/4820/26/2010 z dnia 18.10.2010 roku. 
 

Uwzględniono wykonanie wydatków 2009 roku, plan wydatków 2010 roku oraz wykonanie 
wydatków za 9 miesięcy 2010 roku. 
 
Planowane wydatki budżetu Miasta Kalety wynoszą                                      20 471 972,00 zł,                                                                                                                                                   
z tego: 
a) wydatki bieżące                                                               14 758 372,00 zł tj. 72 09% planu, 
1. Wydatki jednostek budżetowych 11 412 210,00 zł, tj. 55 75% planu, 
     z tego:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7 620 249,00 zł, tj. 37,22% planu,   
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      3 791 961,00 zł, tj. 18,52% planu,   
2. Dotacje na zadania bieżące  694 800,00 zł, tj.  3 39% planu,   
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 418 121,00 zł, tj. 11 81% planu,   
4. Wydatki na programy finansowanych z udziałem    
    środków o których mowa w adr. 5 ust.1pkt 2 i 3  

 
 172 741,00 zł, tj. 0,84% planu,   

5. Opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                             0 zł, 
6. Obsługa długu    60 500,00 zł, tj. 0,30% planu,   
  
b) wydatki majątkowe 5 713 600,00 zł tj.  27,91% planu, 
    z tego:  
1. inwestycje i zadania inwestycyjne 5 713 000,00 zł, tj. 27,91% planu,  
    w tym:  
    - na programy finansowanych z udziałem środków  
      o których mowa w adr. 5 ust.1 pkt 2 i 3 

 
 1 200 000,00 zł, tj. 5,86% planu. 

  
 

W budżecie Miasta Kalety na 2011 rok występuje deficyt w kwocie 2 232 400,00 zł, który 
zostanie pokryty: 
- zaciągniętymi pożyczkami na łączną kwotę   2 232 400,00 zł, 
  w tym: 
  ● pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
      Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa  
      miejskiej oczyszczalni ścieków” – transza w 2011 roku wynosi 1 000 000,00 zł, 
  ● planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  
     Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji pod nazwą: „Ochrona 
dorzecza  
     Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na  
     modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej 
–  
     budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet” w kwocie 2 300 000,00 zł, co  
     przedstawione jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W bieżącym roku Miasto Kalety  
     planuje zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1 800 000,00 zł, w tym pokrycie deficytu w  
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     wysokości 1 232 400,00 zł. 
 
Dla równowagi budżetowej przyjęto: 

1. Przychody budżetu Miasta Kalety w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym: 
1.1 przychody z zaciągniętych  pożyczek i kredytów na rynku krajowym  –  
       kwota 2 800 000,00 zł, na: 

                  ● realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa miejskiej oczyszczalni  
                      ścieków”,  Miasto Kalety zaciągnęło pożyczkę w Wojewódzkim 
                      Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w  
                      kwocie 2 400 000,00 zł, w tym 1 000 000,00 zł w 2011 roku, 

● realizacja inwestycji pod nazwą „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty  
    poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i  
    budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej –  
    budowa kanalizacji sanitarnej części wschodniej Kalet”, Miasto Kalety  
    wraz z gminami zrzeszonymi w Związku Gmin pn. Porozumienie Gospodarczo    
     – Turystyczne Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty przystępuje do  
   realizacji projektu zgłoszonego do Programu Rozwoju Subregionu Centralnego  
   Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i  
   planuje zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  
   Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 2 300 000 zł, w tym 1 800 000,00 zł   
   w 2011 roku, 

. 
2. Rozchody budżetu miasta Kalety w kwocie 567 600 zł, w tym: 

 
       2.1 spłaty pożyczki zaciągniętej na zadania inwestycyjne – budowa kanalizacji  
             sanitarnej Kalety Jędrysek IV etap zaciągniętej w Narodowym Fundusz Ochrony  
             Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, po podpisaniu Aneksu nr 1/390 z dnia  
            16.12.2008 r. do umowy pożyczki nr 679/2005/Wn-12/OW-KP/P z dnia 27.10.2005  
             roku  została umorzona kwota 1 862 000,00 zł, w tym 256 800,00 w 2010 roku.  
             Spłata pożyczki w 2011 roku wynosi 343 200,00 zł.  

2.2 spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne -  Termoizolacja wraz z  
  wymianą instalacji centralnego ogrzewania budynków Publicznej Szkoły  
  Podstawowej Nr 1 przy ul. 1 Maja 6 w Kaletach, umowa podpisana 02 listopada  
  2007 roku na kwotę 271 438,00 zł. Spłata pożyczki w 2011 roku wyniesie 28 000,00 
zł. 

       2.3 spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  
             Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne - Modernizacja źródeł  
             ciepła i termoizolacja budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu  
            Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kalety. Umowa podpisana 21.11.2007 roku  
             na kwotę 2 152 500,00 zł, aneks nr 1 z dnia 21.10.2008 roku zmniejszyła pożyczkę  
             na kwotę 1 813 500,00 zł, a aneks nr 2 z dnia 30 października 2009 roku pomniejszył  
             pożyczkę do kwoty 1 793 102,72 zł. 

 Spłata pożyczki w 2011 roku wyniesie 196 400,00 zł. 
     Obydwie pożyczki podlegają umorzeniu w wysokości 50% i gmina Kalety po spłacie  
     połowy pożyczki będzie ubiegać się o umorzenie. 
     Spłata 50% pożyczki zaciągniętych w punktach 2.2. i 2.3. nastąpi w III kwartale 2013 roku  
     i w I kwartale 2014 roku.   

                                                      
    Tabelaryczne zestawienie przedstawia załącznik nr 4. 
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Wydatki w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco: 
 
010 ROLNICTWO  W ramach melioracji wodnych przewidziano środki finansowe w 
wysokości  16 000,00 zł, na opłatę melioracyjną zgodnie z umową przeznaczono kwotę  
900 zł na kwartał, łącznie 3 600,00 zł oraz 2% składkę na Izby Rolnicze, liczoną od wysokości 
podatku rolnego i jest to kwota 1 500,00 zł. 
Łącznie wydatki wynoszą 21 100,00 zł. 
 
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ 
 I WODĘ przewidywane są wydatki na  remonty wodociągów w wysokości 27 000,00 zł.  
 
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki w wysokości 369 600,00 zł przewidywane są na 
następujące wydatki : 
1) drogi publiczne gminne – plan wydatków wynosi 369 600,00 zł, 
      ● wydatki bieżące: utrzymanie dróg gminnych w kwocie 250 600,00 zł, w tym remonty 
dróg  
          na kwotę 120 000,00 zł, 
      ● wydatki majątkowe 119 000,00 zł, są to środki przeznaczone na: 
        -  budowa parkingu przy ul. Gwoździa – kwota 41 000,00 zł, 
        -  budowa chodnika przy ul. Gwoździa – kwota 78 000,00 zł,   
 
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – przewidziane środki w wysokości  
606 000,00 zł przeznaczone są na: 
1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej: 
     ● wydatki bieżące - utrzymanie naszych zasobów komunalnych przeznaczono kwotę 
        406 000,00 zł, w tym 80 500,00 zł na roboty remontowe, zakup materiałów i wyposażenia  
        – kwota 6 000,00 zł, na zapłatę za wodę, energię elektryczną klatek schodowych kwota  
        8 000,00 zł, wywóz nieczystości, zapłata za kanalizację, opłatę za usługi kominiarskie i inne  
        usługi – kwota 100 000,00 zł dla budynków komunalnych nie należących do wspólnoty 
         mieszkaniowej.  
         Na roboty budowlane, wypłacane w formie umowy zlecenie przewidziano kwotę  
         3 500,00 zł, a kwotę 6 000,00 zł zaplanowano na wydatki sądowe  związane ze ściąganiem  
         zaległości czynszowych. 
         Największą pozycję zaplanowano na składki dla jedenastu dotychczasowych Wspólnot   
         Mieszkaniowych  oraz tych, które powstaną po sprzedaży mieszkań z „Osiedla Królów”  
         – jest to kwota 187 000,00 zł, a na ubezpieczenie budynków komunalnych planuje się wydać  
        15 000,00 zł.  
 

2) gospodarka gruntami  i nieruchomościami: 
   ● wydatki bieżące – kwota  190 000,00 zł, w tym na odszkodowanie za grunty pod drogi  

150 000,00 zł, podziały i inne opłaty geodezyjne, operaty szacunkowe, wypisy z rejestru  
gruntów - kwota 30 000,00 zł, opłaty sądowe  - kwota 4 000,00 zł, opłata za wieczyste   
użytkowanie na rzecz Skarbu Państwa z przejętego „Osiedla Królów” oraz zabudowanej 
działki przy ul. Dworcowej 4,  za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej ul, Jaworowej, 
użyczenie gruntu na plac zabaw, ul. 1 Maja – łączna kwota 6 000,00 zł. 
Za dzierżawę gruntu 

    ● wydatki majątkowe  – na zakup gruntu przewidziano kwotę 10 000,00 zł. 
 
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki w wysokości 60 300,00 zł, w tym: 
1) plany zagospodarowania przestrzennego - przewidziano wydatki na częściowe zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz na umowy związane z przygotowaniem decyzji o 
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uwarunkowaniach środowiskowych, postanowień i decyzji o podziale nieruchomości, a także 
wyceny działek związane z rentą planistyczną – kwota 30 000,00 zł, 
2) cmentarze – plan wydatków to kwota 30 300 zł, w tym: prace porządkowe i zakup kwiatów 
na dzień zmarłych 300,00 zł, a zakup chłodni do kaplicy cmentarnej – wydatki majątkowe to 
kwota 30 000,00 zł. 
 
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki wynoszą 2 601 750,00 zł  
w tym:  
- ze środków własnych  w kwocie                                              2 543 015,00 zł, 
- ze środków dotacji Wojewody Śląskiego                                      58 735,00 zł. 
Na urzędy wojewódzkie – utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie spraw z 
działalności gospodarczej i spraw wojskowych przeznaczono 192 950,00 zł, na radę gminy   
117 500,00 zł, utrzymanie urzędu 2 108 100,00 zł i są to wydatki bieżące.  
 
Na promocję miasta zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, w tym wpłaty związane z przystąpieniem 
Gminy Kalety do utworzenia na terenie Powiatu Tarnogórskiego Międzygminnej Strefy 
Aktywności Gospodarczej – kwota 6 920 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań to kwota 8 080,00 zł 
 
Na pozostałą działalność przewidziano kwotę 168 200,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczone dla  pracowników interwencyjnych zaplanowano w kwocie 159 400,00 zł, 
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 6 800,00 zł, świadczenia na 
rzecz osób fizycznych to kwota 2 000,00 zł.  
 
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki pokrywane są ze  środków 
dotacji – kwota 3 000,00 zł przeznaczona jest na aktualizację spisu wyborców. 
 
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 
wydatki w kwocie 72 000,00 zł, przewiduje się na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
tym między innymi wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie  5 000,00 
zł, ryczałty dla strażaków – kwota 20 000,00 zł usługi remontowe 7 400,00 zł, a zakup paliwa 
18 000,00 zł, zakup energii 3 500,00 zł, ubezpieczenia dla strażaków to kwota 4 500,00 zł, 
pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynosi 13 600,00 zł 
 
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 
 
Kwota 8 000,00 zł przeznaczona jest na: usługi pocztowe związane z poborem podatków – 
kwota 4 000,00 zł oraz wydatki sądowe związane z działaniami związanymi z uiszczeniem 
należnego podatku, do postępowania sądowego włącznie – kwota 4 000,00 zł. 
 
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO kwotę 60 500,00 zł przeznacza się na spłatę 
odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek, w tym: 
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie spłata pożyczki 
  zaciągniętej na budowę IV etapu kanalizacji sanitarnej w Kaletach Jędrysku kwota 8 000,00 
zł, 
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 
     ● spłata pożyczki zaciągniętej na termoizolację PSP Nr 1 w Kaletach – kwota 7 500,00 zł, 
     ● spłata pożyczki zaciągniętej na PONE – kwota 45 000,00 zł. 
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758 RÓŻNE ROZLICZENIA – na nieprzewidziane wydatki zabezpieczono środki tworząc 
rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00 zł oraz rezerwę celową związaną z zarządzaniem 
kryzysowym w wysokości 1 000,00 zł. 
 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  przewidziane wydatki stanowią kwotę 6 090 900,00 zł,  
w tym: 
   Wydatki bieżące    6 090 900,00 zł. 
 

Wydatki bieżące pokrywane są z następujących źródeł:  
-  subwencją oświatową w dziale 801 wynosi                                          3 797 886,00 zł,  
- dotacja z Powiatu tarnogórskiego                                                                15 210,00 zł, 
-  wpływy za sprzedaż obiadów w stołówce  – wsad do kotła                     108 480,00 zł, 
-  środkami własnymi Urzędu w kwocie                                                   2 169 324,00 zł,   
    w tym:                  
    ▪ utrzymanie przedszkoli                                                                       1 351 230,00 zł, 
    ▪ przewóz dzieci do szkół                                                                           77 000,00 zł, 
    ▪ stypendium naukowe burmistrza                                                               3 000,00 zł, 
    ▪ inne zadania związane z oświatą                                                             13 730,00 zł,  
    ▪ pomoc finansowa dla placówek oświatowych ze środków własnych   724 364,00 zł. 
     w tym: 
         ▪ 20% zaliczka na realizację programu Comenius                               15 726,00 zł. 
 
Wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie przeznaczono na utrzymanie szkoły 
podstawowej wynosi 2 293 930,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone  
1 903 620,00 zł, przedszkoli 1 351 230,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 
984 200,00 zł, dla gimnazjum 1 588 205,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone 1 329 289,00 zł, 20% zaliczka na realizację projektu Comenius 15 723,00 zł, na 
dowożenie dzieci do szkół – kwota 77 000,00 zł, na utrzymanie zespołu administracyjno – 
ekonomicznego 158 850,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 145 520,00 zł, 
szkoły zawodowe 355 980,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 306 650,00 
zł. W planie wydatków znajduje się kwota dotacji celowej w wysokości 15 210,00 zł jaką 
Miasto Kalety otrzyma ze Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach za przejęcie zadania 
polegającego na prowadzeniu powyższej placówki. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
szkół – kwota 30 430,00 zł, w tym  5 830,00 zł dokształcanie nauczycieli w przedszkolach, 
wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne to kwota 185 050,00 zł, w tym wynagrodzenia i 
składki od nich naliczone to kwota 70 870,00 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
dla emerytowanych nauczyciel szkół i przedszkoli przewidziano kwotę 30 430,00 zł,  w tym 
emerytowani nauczyciele z przedszkoli w kwocie 2 500,00 zł, nagrody na konkursy dzieci i 
młodzieży, kwiaty na uroczystości szkolne i przedszkolne – kwota 13 730,00 zł, stypendium dla 
uczniów o wybitnych osiągnięciach naukowych – kwota 3 000,00 zł. 
Kwotę 724 364,00 zł przeznaczamy na pomoc finansową ze środków własnych na występujące 
braki w placówkach oświatowych. Subwencja oświatowa, która zasila dochody gminy pokrywa 
planowane wynagrodzenia – planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczone 
3 755 949,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań pozostaje kwota 
41 937,00 zł. 
 
851 OCHRONA ZDROWIA  - wydatki w wysokości 102 000,00 zł przewidziano na wydatki  
dla honorowych krwiodawców 2 000,00 zł, na zwalczaniu narkomanii kwota 10 000,00 zł oraz 
na przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 000,00 zł.  
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852 POMOC SPOŁECZNA - przewidywane wydatki w kwocie 3 068 322,00 zł  zabezpiecza 
się poprzez: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  innych zdań  
  zleconych gminie (związkom  gmin) ustawami – kwota                                  1 788 427,00 zł, 
 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
  zadań  bieżących gmin (związków gmin) – kwota                                               217 798,00 zł,     
                 

- środkami własnymi – kwota                                                                                1 062 097,00 zł. 
 

Domy pomocy społecznej, czyli wydatki jakie Miasto Kalety ponosi w tytułu opłat związanych 
z pobytem osób kierowanych do Domu Pomocy Społecznej – kwota 24 683,00 zł. 
 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowią kwotę 1 777 427,00 zł, w tym wypłata 
świadczeń społecznych to kwota 1 689 576,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone to 
kwota  
71 000,00 zł, kwota zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej 
w nadmiernej wysokości wynosi 5 000,00 zł, a odsetki od tej kwoty to kwota 1 000,00 zł, 
pozostałe wydatki bieżące 10 851,00 zł. 
 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej wynoszą 23 766,00 zł. 
 

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przewidziana jest kwota 
239 330,00 zł, na dodatki mieszkaniowe 240 000,00 zł, na zasiłki stałe przewiduje się kwotę 
69 361,00 zł – środki dotacji na realizację zadań własnych, na wydatki związane z działalnością 
ośrodka pomocy społecznej – kwota 503 886,00 zł, w tym wynagrodzenie 463 651,00 zł, z tego z 
dotacji Wojewody Śląskiego 79 500 zł,   
 
W rozdziale pozostała działalność plan wydatków wynosi 189 869,00 zł, w tym: 
- świadczenia społeczne (środki pochodzące z dotacji 2030) kwota 32 854,00 zł, 
- kontynuacja w 2011 roku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt systemowy pn.  
  „Ja też potrafię”, w kwocie 157 015,00 zł, w tym: 
   ● środki własne                                                        16 487,00 zł, 
   ● środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 133 463,00 zł, 
   ● środki z budżetu państwa                                        7 065,00 zł. 
 
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki tego działu stanowią kwotę 
150 700,00 zł, z tego: 
- na świetlice szkolne przewidziano kwotę 69 700,00 zł, są to środki pochodzące z  subwencji 

oświatowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 64 960,00 zł,        
- wstępne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 27 000,00 zł, są to środki pochodzące z  

subwencji oświatowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie  
      17 633,00 zł,                                                                                                                                                                                             
- na organizowanie „Zielonych Szkół” przewidziano kwotę 61 000,00 zł. Ta kwota występuje 

również po stronie dochodów jako wpłaty rodziców na „Zieloną Szkołę”.  
 
900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki tego działu 
stanowią kwotę 6 418 100,00 zł, z tego: 
-  wydatki bieżące                                                 863 500,00 zł, 
-  wydatki majątkowe                                         5 554 600,00 zł. 
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Wydatki bieżące przewidziane na utrzymanie oczyszczalni ścieków skalkulowano w wysokości  
300 500,00 zł, w tym na dopłaty do ścieków 51 700,00 zł, na  oczyszczanie miasta 
przewidziano kwotę 27 000,00 zł, na utrzymanie zieleni w mieście 36 000,00 zł,  oświetlenie 
ulic, placów i dróg wynosi 407 000,00 zł. 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska – wydatki bieżące wynoszą 91 000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań wynoszą 85 000,00 zł oraz dotacja na zadania bieżące w kwocie 6 000,00 zł.  
Z dniem 1 stycznia 2010 roku na mocy postanowień ustawy z 20 listopada 2009 roku o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 215, poz 1664), finansowanie wydatków w/w 
ustawy stało się zadaniem własnym gminy. 
Na wydatki bieżące związane z wpływami i wydatkami związanymi z gromadzeniem opłat 
produktowych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, taka sama kwota jest po stronie dochodowej. 
 
Na wydatki majątkowe w kwocie 5 554 600,00 zł składa się: 
- Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków – kwota 1 950 600,00 zł, w tym: 
  ● środki własne w kwocie 950 000,00 zł, 
  ● pożyczka z w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  
     Katowicach w wysokości 1 000 000,00 zł, 
- Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej  
   polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji  
   sanitarnej  - budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet – kwota 3 600 000,00 zł. 
    Na kwotę 3 600 000,00 zł składają się: 

 wkład własny     600 000,00 zł, 
 pożyczka         1 800 000,00 zł, 
 środki UE        1 200 000,00 zł, 

- budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni – kwota 2 000,00 zł, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem  
  drogi powiatowej  nr 3248S – kwota 2 000,00 zł. 
 
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki skalkulowano 
w wysokości 588 800,00 zł.  Zabezpieczono przede wszystkim środki na dotacje dla instytucji 
kultury i działających w ich strukturach chóru i orkiestry oraz Klubu w Drutarni w kwocie 
łącznej 415 800,00 zł, biblioteki w kwocie 123 000,00 zł. 
Na imprezy organizowane przez  Urząd Miejski w Kaletach przewidziana jest kwota 50 000,00 
zł, w tym  kontakty z zaprzyjaźnioną gminą Vitkov, zorganizowanie Dni Kalet, imprezy 
sylwestrowej, Mikołaja i innych spotkań.   
 
926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT -  wydatki w wysokości 152 900,00 zł przeznaczone  
na utrzymanie obiektów sportowych, w tym 7 900,00 zł na podatek od nieruchomości w kwocie  
7 856,00 zł, podatek leśny w wysokości 44,00 zł od stadionu sportowego i obiektów 
towarzyszących, 10 000,00 zł na wydatki związane z remontem infrastruktury sportowej.  
Wydatki w wysokości 125 000,00 zł przeznaczone są na dotację dla podmiotów niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury 
fizycznej i sportu. 
Kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na: 
- utrzymanie placów zabaw w naszym mieście – kwota 7 000,00 zł, 
- stypendia dla młodzieży, która osiągnęła sukcesy sportowe – kwota 3 000,00 zł. 
Dane liczbowe wydatków budżetu przedstawia załącznik nr 2. 
 
 


