
RADA MIEJSKA
w K A L E T A C H

Uchwata Nr 282/XXXI/2013
Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 22 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian budzetu Miasta Kalety na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594), art. 211,art. 216, art. 217 ust 1 i ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ) oraz uchwaly Rady Miejskiej w Kaletach Nr 222/XXIV/2012 z dnia
20 grudnia 2012 r. w sprawie budzetu Miasta Kalety na 2013 rok

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§1

1. DokonaC zmiany budzetu Miasta Kalety na 2013 rok zgodnie z ponizszym zestawieniem:
Dzial Rozdziat Nazwa

Dochody ogolem
700

750

756

801

Gospodarka mieszkaniowa
b) dochody rnaj^tkowe

- Dochody ze zbycia praw maj^tkowych

Administracja publiczna
a) dochody bie23.ce

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z
udzialem srodk6w europejskich oraz Srodk6w, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy , lub platnosci w ramach budzetu srodk6w
europejskich
Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z
udzialem srodkow europejskich oraz srodk6w, o
kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy , lub platnosci w ramach budzetu srodkow
europejskich
Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z
udzialem srodk6w europejskich oraz srodkow, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy , lub platnosci w ramach budzetu srodkow
europejskich

Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i
od innych jednostek nieposiadaj^cych osobowosci
prawnej oraz wydatki zwi^zane z ich poborem
a) dochody biezaipe

Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez
jednostki samorzqdu terytorialnego na podstawie
odr^bnych ustaw

Oswiata i wychowanie
a) dochody biezape

Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow maj^tkowych
Skarbu Pahstwa, jednostek samorza^du terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow
publicznych oraz innych um6w o podobnym
charakterze

Zwi^kszenia
wzl

385 057,00
39 000,00
39 000,00

39 000,00

95 376,00
95 376,00

489,60

86,40

94 800,00

—

110681,00
110681,00

7400,00

Zmniejszenia
wzl

773125,53
—
—

—

—

280 000,00
280 000,00

280 000,00

—



926

Wptywy z r6znych dochodow
Dotacje celowe w ramach programbw finansowanych z
udzialem srodk6w europejskich oraz srodkdw, o
kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy , lub platnosci w ramach budzetu srodkow
europejskich
Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z
udziatem Srodkow europejskich oraz srodk6w, o
kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy , lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow
europejskich

Kultura fizyczna
b) dochody majajfckowe

Dotacje celowe w ramach prograniow finansowanych z
udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy , lub pJatnosci w ramach budzetu srodkow
europejskich
Dotacje celowe przekazane z budzetu pahstwa na
realizacje inwestycji i zakupow inwestycyjnych
wiasnych gmin (zwiazkow gmin)

Wydatki ogoJem
600

710

750

801

60016

71004

75023

75095

80110

Transport i ̂ czriosc
Droqi publiczne grninne

_a)_wydatki biez^ce
1 .Wydatki jednostek budzetowych
w tym:
: wydatki zwiazane z realizacja, ich statutowych zadah

Dzialalnosc uslugowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
a) wydatki biez^ce

1 .Wydatki jednostek budzetowych
w tym:
- wynagrodzenia i sMadki od nich naliczone

b) wydatki majcjtkQwe
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Administracja publiczna
Urz^dy gmin {miast i miast na prawach powiatu)
a) wydatki bieza^ce

4. Wydatki na programy finansowane z udziafem
srodk6w o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy

Pozostala dzialainos6
a) wydatki biezape

4. Wydatki na programy finansowane z udziatem
srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy

Oswiata I wychowanse
Gimnazja
a) wydatki bieza.ce
1 .Wydatki jednostek budzetowych
w tym:
- wydatki zwiazane z reaiizacjajch statutowych zadari

2741,00

50270,00

50 270,00

140 000,00
140 000,00

111 000.00

29 000,00
389551,48

15000,00
15000,00
15000,00
15000,00

15000,00

3 690,00
3 690,00

--

...

3 690,00
3 690,00

95 378,00
576,00
576,00

576,00

94 800,00
94 800,00

94 800,00

110681,00
110681,00

6 141,00
6141,00

6141,00

_..

493125,53
493 125,53

493 125,53

777 620,01
__„

3 690,00
3690,00
3690,00

3690,00

3 690,00

—

— -

nw

—
—

„„„

—

«»-
^
«.

—

—



854

900

921

926

85415

90002

92195

92601

92695

4. Wydatki na programy finansowane z udziatem
6rodk6w o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy
4. Wydatki na programy finansowane z udziatem
srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy
b) wydatki majajkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniow
a) wydatki biezqce

S.Swiadczenia na rzecz osob fizycznych

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Gospodarka odpadami
a) wydatki bieza^ce

1. Wydatki jednostek budzetowych
w tym:
- wydatki zwiqzane z realizacjsi ich statutowych zadah

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
pQzostala dziatalnosc
a) wydatki biezajse

1 .Wydatki jednostek budzetowych
wtym:
-- wydatki zwiazane z realizacja. ich statutowych zadah

Kultura feyczna
Obiekty sportowe

b) wydatki majatkowe
1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne
wtym;
na programy finansowane z udziatem srodkow o
ktorych rnowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Pozostala dziatainos£

b) wydatki majatkowe
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

50 270,00

50 270,00
4 000,00

4 000,00

4 200,00
4200,00
4200,00

4 200,00

—
—

—

—

11 914,47
11 914,47
11 914,47

11 914,47

11 914,47

140690,01
90690,01

90690,01
90690,01

90 690,01

58 000,00

58 000,00
58000,00

—

—

—
—

280 000,00
280 000,00
280 000,00

280 000,00

280 000,00

...
___
.._,

—

—

493 930,01
493 930,01

493 930,01
493 930,01

493 930,01

—

—

W budzecie Miasta Kalety na 2013 rok dokonuje si§ nast^pujajce zmiany:

Plan dochod6w:

Zwiekszenia - zwie.ksza sie, plan dochodow o kwote. 385 057,00 z\ nast^puj^cych dziatach:
• 700 Gospodarka mieszkaniowa - wprowadzenie do budzetu Miasta Kalety planu dochod6w ze zbycia

praw maja^tkowych - kwota 39 000,00 zt, odszkodowanie od Wojewody Sla^skiego.
• 750 Administracja publiczna wprowadza si§ do budzetu Miasta Kalety kwoty:

a) 576,00 zl na realtzacj§ przedsie.wzi§cia pod nazwa^Przeciwdziafanie wykluczeniu cyfrowemu oraz
wyrownywanie szans mieszkaricow Miasta Kalety", zwi^ksza si§ plan dotacji celowej w ramach
program6w finansowanych z udziatem srodk6w europejskich oraz srodkow, o kt6rych mowa w art. 5
jst. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich o kwot§
576,00 zt, wtym:
- 489,60 ztsrodkiz UE,
- 86,40 zt s>odki z budzetu pahstwa.

Powyzsza zmiana jest podyktowana koniecznoscia^ zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w/w
przedsi§wzi§cia,



b) 94 800,00 zt stanowiajsa^ dotacje celowa^w ramach programow finansowanych z udziatem srodk6w
europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
ptatnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich, Miasto Kalety jest przed podpisaniem umowy na
realizacje Partnerskiego Projektu REGIO w ramach Programu ,,Uczenie si§ przez cate zycie".
Kwota catego zadania wynosi 34 400 euro.

Dofinansowanie wynosi:
^ 100% ryczattu na mobilnosc, jest to kwota 10 000,00 euro,
>• 75% pozostatych koszt6w projektu, tj. kwota 18 300,00 euro,
^ 25% wktad wtasny, tj. 6 100,00 euro.

1 transza finansowa zostanie przelana na wyodre.bniony rachunek bankowy po podpisaniu umowy w wysokosci
80% , tj. 22 640,00 euro.
Projekt b§dzie realizowany z udziatem 3 zespot6w: Miasta Kalety, Zespotu Szk6t w Kaletach oraz Miejskiego
Domu Kultury. Realizacja projektu to okres od 01.08.2013 do 31.07.2015 roku.
Do wprowadzenia danych do budzetu przyj^to sredni kurs euro na dzieh sporzadzania uchwaty, kt6ry moze sie_
roznic od dnia przelewu kwoty. Do budzetu przyjejo kwot§ 94 800,00 zl..

• 80110 Gimnazja-zwie_kszenie o 110681,00 zt, wtym:
> Zespot Szk6t i Przedszkola w Kaletach Miotku - wprowadzenie do budzetu Miasta Kalety na 2013 rok plan

dochodow na realizacje Programu ,,Uczenie sie, przez cate zycie" program Comenius Partnerskie Projekty Szk6t.
Catkowita wartosc projektu 15 000,00 euro, w tym I transza w 80% zostanie przelana po podpisaniu umowy, 20%
kwoty projektu finansuje Miasto Kalety do momentu kohcowego rozliczenia, kiedy to po sprawdzeniu wszystkich
wydatk6w srodki zwracane sa^na konto Miasta Kalety. Reaiizacja projektu to okres od 01.08.2013 do 31.07.2015
roku. Do wprowadzenia danych do budzetu przyjeto sredni kurs euro na dzieh sporzadzania uchwaty, kt6ry moze
sie, r6znic od dnia przelewu kwoty. Do budzetu przyj^to kwot§ 50 270 zt

^ Zesp6t Szk6t w Kaletach- wprowadzenie do budzetu Miasta Kalety na 2013 rok plan dochod6w na realizsoje,
Programu ,,Uczenie si§ przez cate zycie" program Comenius Partnerskie Projekty Szk6t.
Catkowita wartosc projektu 15 000,00 euro, w tym I transz w 80% zostanie przelana po podpisaniu umowy, 20%
kwoty projektu finansuje Miasto Kalety do momentu kohcowego rozliczenia, kiedy to po sprawdzeniu wszystkich
wydatk6w srodki zwracane sa^ na konto Miasta Kalety. Do wprowadzenia danych do budzetu przyje.to sredni kurs
euro na dzieh sporzadzania uchwaty, ktory moze sie. roznic od dnia przelewu kwoty.
Do budzetu przyje.to kwote. 50 270,00 zt Realizacja projektu to okres od 01.08.2013 do 31.07.2015 roku oraz:
zwie.kszenie budzetu o kwote. 10 141,00 zt, w tym z tytutu czynszu kwota 7 400,00 zt i srodk6w z odszkodowania
2 741,00 zt,

• 926 Kultura fizyczna, zwi^kszenie planu dochod6w o kwote 140 000,00 zt, przeznaczona^ na realizacja
nast^pujajcych projektow:

**„ Poprawa jakosci infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na cele imprez kulturalno - sportowych
poprzez modern izacje i zakup wyposazenia stadionu miescie Kalety Lesnym Zakqtku Sla_ska", ztozonego
w ramach naboru nr 03.02.02-121/11, dla Poddziatania 3.2.2. Infrastruktura okoto turystyczna -podmioty
publiczne, Priorytet III Turystyka. Miasto Kalety otrzyma srodki z UE w kwocie 493 125,53 zt, kwota ta moze ulec
zmianie po rozstrzygnie.tym przetargu.
Powyzsza inwestycja - przed przetargiem zostata wyszacowana na kwote. 580 147,69 zl, w tym dofinansowanie
ze srodk6w UE 85% wynosi 493 125,53 zf, srodki wtasne stanowia^ce 15% co stanowi kwote. 87 022,16 zt i W
opracowanym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu uwzgl^dniono srodki wtasne juz poniesione w latach
2010 - 2012 w kwocie 86 217,68 zt. Realizacja zadania b^dzie realizowana w latach 2013 - 2014, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Do budzetu Miasta przyj^to dochody w kwocie 111 000,00 zf, co stanowi zwrot poniesionych wydatkow w 85%w
roku 2010 - kwota 24 290,68 zt, 2011 - kwota 37 493,84 zt, 2012 - kwota 11 500,50 zt oraz cze.sciowy plan
dochod6w 2013 roku,

^ ,,Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Kaletach" -wniosek ztozony do
Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach realizacji niniejszego projektu wykonany zostanie remont boiska
wielofunkcyjnego wraz z wymiana^oswietlenia na terenie Klubu sportowego ,,Unia" Kalety przy ul. Fabrycznej w
Kaletach. Realizacja zadania w latach 2013 - 2014, Catkowita wartosc przedsie_wzi§cia wynosi 190 000,00 zt
(przed przetargiem), Dofinansowanie w 50 %, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach rozwoju
inwestycji sportowych tj. 95 000,00,co stanowi dochod Miasta Kalety, w tym: w 2013 roku 29 000,00 zt,
66 000,00 zf w 2014 roku, co zostanie przedstawione w WPF.



Zmnieiszenia - zmniejsza si$ plan dochodow o kwote_ 773 125,53 zl w naste.puJ3pych dziatach:
> Dochody od os6b prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajajcych osobowosci

prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem, zmniejsza si§ plan dochodow o kwot§ 280 000,00 zlz
tytutu wptywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorza^du terytorialnego na podstawie
odr^bnych ustaw

>- 926 Kultura fizyczna, realizacja projektu pn. „ Poprawa jakosci infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na
cele imprez kulturalno - sportowych poprzez modernizacjo i zakup wyposazenia stadionu miescie Kalety
Lesnym Zakqtku Slaska". W uchwale Nr 271 /XXXV20013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 czerwca 201 o
roku w sprawie zmian planu budzetu Miasta Kalety na 2013 rok. niepoprawnie zatozono okres realizacji inwestycji
jako rok 2013. Realizacja inwestycji jest roztozona na lata 2013 2014, zmniejszenie wynosi 493 125,53zl.

Plan wvdatkow:

Zwiekszenia - zwi§ksza sie_ plan wydatkow o kwote. 389 551,48 zt, w tym:

• Dzial 600 Transport i Iqcznosc, rozdziat 60016 Drogi publiczne gminne, zwi^kszenie srodkow na remont drag o
kwote, 15 000,00 zl,

• Dzial 710 Dzialalnosc" ustugowa, rozdzial 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie
srodkow finansowych na ,,Zakup programu komputerowego e - Gmina", sluzsipego do realizacji zadah
wynikajapych z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej - kwota 3 690,00 zt,
• Dzial 750 Administracja publiczna, rozdziat:

> 75023 Urz^dy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwi^kszenie wydatk6w biezapych
przeznaczonych na realizacje przedsi§wzi§cia pod nazwa^.Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu
oraz wyrownywanie szans mieszkaricow Miasta Kalety", kwota 576,00 zl przeznaczona jest na
zwie.kszenie wydatk6w na ubezpieczenia sprz^tu komputerowego - zgodnie z projektem
harmonogramu rzeczowo - finansowego do umowy,

> 75095 Pozostala dzialalnos6 wprowadzenie do budzetu Miasta Kalety wydatk6w na realizacje.
Partnerskiego Projektu REGIO w ramach Programu ,,Uczenie sie_ przez cale zycie". Szacunkowa kwota
94 800,00 zl przeznaczona jest na wydatki biezape,

• Dziat 801 Oswiata i wychowanie, w rozdzialach:
- 80110 Gimnazja - wprowadzenie do budzetu Miasta Kalety realizacji Programu ..Uczenie si§ przez cate
zycie" program Comenius Partnerskie Projekty Szk6t realizowane zarowno przez ZS w Kaletach i ZSIP
w Kaletach Miotku - szacunkowo po 50 270,00 zt, stanowigcej 80% wartosci zadania.
Pozostata kwota 10 141,00 zt przeznaczona jest na wydatki bieza^ce- kwota 6 141,00 zt oraz wydatki
inwestycyjne w kwocie 4 000,00 zl, - ,,Zakup tablicy multimedialnej"

• Dziat 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 85415 Pomoc materialna dla uczni6w, w budzecie Miasta
Kalety zabezpiecza si§ 20% wklad wlasny do wyptaty stypendium dla uczni6w - kwota 4 200,00 zt - 1
potrocze,

• Dziat 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziaf 92195 POzOstala dziatalnosc, zwi^ksza
si^ wydatki biezace o kwot^ 11 914,47 zl z przeznaczeniem na spotkania integracyjne mieszkahc6w
poszczeg6lnych dzielnic,

• Dzial 926 Kultura fizyczna, zwie,kszenie o kwote^ 148 690,01 zl, w nast^pujacych rozdzialach:;
^ 92601 Obiekty sportowe - koryguje sie, zadanie inwestycyjne pod nazwaj „ Poprawa jakosci

infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na cele imprez kulturalno-sportowych poprzez
modernizacje i zakup wyposazenia stadionu miescie Kalety Lesnym Zakajku Slaska".

Korekta polega na rozdzieleniu realizacji w/w zadania inwestycyjnego na 2 lata realizacji:
• 2013 rok, kwota 90 690,01 z, wtysrodki UE 77 086,50 zt, srodki wlasne 13603,51 zt,
• 2014 rok, kwota 403 240,00 z, w ty srodki UE 342 754,01 zt, srodki wlasne 60 485,99 zl,

^ 92695 Pozostata dziatalnosc - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwa_ ,,Modernizacja
boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Kaletach" wartosc calego zdania 190 000,00 zl,
doftnansowanie 50%. W 2013 roku plan wynosi 58 000,00 zt, w tym po 29 000,00 zl dotacji z Ministerstwa Sportu.

Zmnieiszenia - zmniejsza si? plan wydatk6w o kwot§ 777 620,01 zl w tym:

• Dziat 710 Dzialalnosc uslugowa, rozdzial 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego, przeniesienie
kwoty 3 690,00 zl z wydatkow biezqcych, na zakupy inwestycyjne,

5



- Dziaf 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, rozdziaJ 90002 Gospodarka odpadami,
zmniejszenie planu wydatkow budzetu Miasta Kalety o kwot§ 280 000,00 zf - plan wydatk6w wynosi 333 000 zt.

- Dziat 926 Kultura fizyczna, zmniejszenie o kwot§ 493 930,01 zl, w rozdziale::
> 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie wydatkow majaj:kowych o kwot§ 493 930,01 z inwestycja pod

nazwq.,, Poprawa jakosci infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na cele imprez kulturalno-
sportowych poprzez modernizacja i zakup wyposazenia stadionu miescie Kalety Lesnym
Zakajku Sla,ska".

2. Wprowadza si§ zmiany do Zalapznika nr 3 ,,Plan zadah inwestycyjnych i zrodla ich finansowania na
2013 rok", bedapy integralna^cz^scia^uchwaty Rady Miejskiej w Kaletach Nr 222/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia
2012 r. w sprawie budzetu Miasta Kalety na 2013 rok zgodnie z ponizszym zestawieniem:

2.1. Wprowadzenie nowych zadah inwestycyjnych:
- Zakup programu komputerowego e - Gmina",, kwota 3 690,00 zl,
- Zakup tablicy multimedialnej" » kwota 4 000,00 zl,
- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Kaletach"- kwota 58 000,00 zl,

2.2. Zwi^ksza si$ zadanie inwestycyjne zgodnie z ponizszym zestawieniem:

- Poprawa jakosci infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na cele imprez kulturalno - sportowych
poprzez modernizacjp i zakup wyposazenia stadionu miescie Kalety Lesnym Zakqtku Sla^ska -
kwota 90 690,01 zt,

- na podstawie ZARZ/VDZENIE NR 0050.100.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian planu budzetu Miasta Kalety na 2013 rok zwi§ksza si§ nast^puja^ce zadania inwestycyjne:
>• modernizacja drog gminnych: ul Ogrodowa i ul. Orzeszkowej w Kaletach Miotku - kwota 8 500,00 zl
> montaz sitowni zewn^trznej - park przy ul. ks. Rogowskiego - kwota 5 801,00 zl.

Powyzsze srodki pochodzily z rezerwy ogolnej.

2.3. Zmniejszenie zadah inwestycyjnych, zgodnie z ponizszym zestawieniem:

- Poprawa jakosci infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na cele imprez kulturalno-sportowych
poprzez modernizacja i zakup wyposazenia stadionu miescie Kalety Lesnym Zakajtku Slqska -
kwota 493930,01 zl,

Powyzsze zmiany przedstawia zalqcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaty powierza si§ Burmistrzowi Miasta Kalety.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Przewodnicz^cy Rady Miejskie.
w Kaletach

Eugeniusz Ptak



RADA MIEJSK A
w K A L E T A C H

Zah\cznik
do uchwaiy Nr 282/XXXIV20013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 sierpnia 2013 roku

Plan zadan inwestycyjnych i zrodla ich finansowania
na 2013 rok

(w ztotych)
Dzial
600

700

710

750

801

Nazwa
Transport i J^cznosc
• budowa odcinka drogi gminnej ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni

- srodki wtasne
• wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi

gminnej ul. Ksiezycowa
- Srodki wtasne

• wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi
gminnej ul. Dzialkowa
- srodki wtasne

• utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy ul. Gwozdzia w Kaletach
- srodki wtasne

• modernizacja drag gminnych: ul Ogrodowa i ul. Orzeszkowej w Kaletach
Miotku
- srodki wtasne

• wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi
gminnej ul. Gawlika
- srodki wtasne

Gospodarka mieszkaniowa
• wykup gruntu

- Srodki wtasne
• zakup wiat przystankowych

- srodki wtasne
• termoizolacja budynku komunalnego przy ulicy 1 Maja

- srodki wtasne
• Budowa ogrodzenia kortu tenisowego przy ul. ks. Rogowskiego 43

- .srodki wtasne
• Budowa studni gtebinowej na obiekcie sportowym przy ul. Fabrycznej

- srodki wtasne

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta Kalety
- srodki wlosne

Dziatalnosc ustugowa
• ,,zakup programu komputerowego e - Gmina",

- srodki wtasne
Administracja publiczna
• zakup Witaczy dla Miasta Kalety

- Srodki wtasne

• zakup programu komputerowego ,,smieciowego"
- srodki wtasne

Oswiata i wychowanie
• termoizolacja budynkow uzytecznosci publicznej w Miescie Kalety: Miejskle
Przedszkole Nr 1 w Kaletach, w Zespole Szkdt i Przedszkola w Kaletach Miotku,
Publicznej Szkole Podstawowej Nr1w Kaletach

Kwota
957 000,00

705000,00
705000,00

10500,00
10500,00

13000,00
13000,00

110000,00
110000,00

+8500
98 500,00
98500,00

20000,00
20000,00

117000,00
30000,00
30000,00
10 000,00
10 000,00
41 000,00
41 000,00
12000,00

12000,00
14000,00

14000,00

10000,00
10000,00

3 690,00
3 690,00
3 690,00

47 300,00
12300,00
12300,00

35000,00
35000,00

2388312,82
2356912,82



900

926

- srodki zUE
- srodki wtasne

• Instaiacja monitoringu budynkdw ZSiP w Kaletach Miiotku
- srodki wfasne

• Instaiacja monitoringu budynku Miej'skiego Przedszkola Nr 1 w Kaletach
- srodki wlasne

• Zakup sprz^tu kuchennego (zmywarka, szafa magazynowa)
- srodki wtasne

* Zakup tablicy muttimediainej
- srodki wfasne

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
• budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni

- srodki wtasne

- srodki pozyczka

- srodki dotacja
• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kalety Kuczdw i Miotek wraz z

odwodnieniem drogi powiatowej nr3248S.
- srodki wtasne

- srodki pozyczka

- srodki dotacja

• rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Kaletach
- srodki wtasne

• budowa kanalizacji sanitarnej dla Kalet Miotka, Zielona, Mokrus, Truszczyca
- srodki wtasne

• budowa wodociqgu w ul Powstancow $1
- srodki wfasne

Kultura fizyczna
» Poprawa jakosci infrastruktury portowo - rekreacyjnej na cele imprez

kulturalno - sportowych poprzez modemizacjq i zakup wyposaz&nia
stadionu miescie Kalety Lesnym Zakqtku Slqska

- Srodki UE - 342 754, OO/ 77 086, 50
- srodki wtasne ~ 60 486,00,/ 13 603,51

• zagospodarowanie parku przy ul. ks, Rogowskiego
- srodki wtasne

• zestaw zabawowy Kalety Truszczyca
- srodki wfasne

• zakup i montaz zestawu zabawowego ,,Kosmos" - park ul. ks. Rogowskiego
- srodki wtasne

• zakup sifowni zewnqtrznej - park przy ul. ks. Rogowskiego +5 801
- srodki iv/asne

• Zakup pomostu plywajacego do cumowania kajakow i rowerkdw wodnych
- srodki wtasne

» Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Kaletach
- dotacja z budzetu pahstwa
- srodki wfasne

Razem
- srodki wiasne
- srodki z UE
- dotacja z WFOSlGW

~ dotacja z budzetu pahstwa
- pozyczki

1 954925,89
401 986,93

10000,00
10000,00
7000,00
7000,00

10400,00
10400,00

4 000,00
4 000,00

5017800,00
3476000,00

1 236000,00

1 120000,00

1 120000,00
1 327500,00

327500,00

500000,00

500000,00

12300,00
12300,00

50000,00
50000,00

152000,00
152000,00

345871,01

90 690,01

77086,50
13603,51

56000,00
56000,00

20500,00
20500,00

68880,00
68880,00

34 801,00
34 801,00

17000,00
17000,00

58 000,00
29 000,00
29 000,00

8 876 973,83
3575961,44
2032012,39
1 620000,00

29000,00
1 620000,00

Przewodnicz^cy Rady Miejskiej
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