
Uchwata Nr 231/XXV/2013
Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 24 stycznia 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 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pdzniejszymi zmianami.), 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 uchwafy 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. Dokonaczmiany budzetu Miasta Kalety na 2013 rok zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Dzial Rozdziat Nazwa

Przychody
Wolne srodki o ktbrych mowa w art. 217 ust 2 pkt 6
ustawy

Wydatki ogotem
600

750

801

900

926

60014

60016

75075

80104

90001

92695

Transport i ta_cznos£
Drogi publiczne powiatowe
a) wydatki biezqce

2. Dotacje na zadania bie2a.ce

Drogi publiczne gminne

b) wydatki majgtkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Admlnistracja publiczna
Promocja jednostek samorzgdu terytorialnego

b) wydatki maja.tkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Oswiata i wychowanie
Przedszkola
b) wydatki majgtkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Gospodarka sciekowa i ochrona w6d
b) wydatki majgtkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Kultura fizyczna
Pozostata dziafalnosc
b) wydatki majatkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zwiekszenia
wzl

529 573,00

609 573,00

529 573,00
213 573,00
63 573,00
63 573,00

63 573,00

150000,00

150000,00

150000,00

10600,00
10600,00

10600,00

10600,00

10400,00
10400,00
10400,00

10400,00

250 000,00
250 000,00
250 000,00

250 000,00

45 000,00
45 000,00
45 000,00

45 000,00

Zmniejszenia
wzl

—

...

—
—
—
—

___

—

...
—

—

—

...
—
—

___
—
—

___

...

—
—

—



W budzecie Miasta Kalety na 2013 rok dokonuje si? nast?pujace zmiany:

Plan przvchod6w:

W budzecie Miasta Kalety na 2013 rok zwi?ksza si? przychody z tytutu wolnych srodk6w jako nadwyzki srodl
pieni?±nych na rachunku biezajcym budzetu jednostki samorzajdu terytorialnego, wynikaja^cych z rozliczen
pozyczek z lat ubiegtych w kwocie 529 573,00 z*.
Plan wvdatk6w:

Zwiekszenia - zwi?ksza si? plan wydatkdw o kwot? 529 573,00 z*, w tym:

• Dziat 600 Transport i tajcznosc:
>• rozdziat 60014 drogi publiczne powiatowe - kwota 63 573,00 zt, pomoc finansowa dla powiatu

na wymian? nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej ul. 1 Maja w centrum Kalet na
odcinkach:
- od budynku Urz?du Miejskiego do ul. Drozdka,
- od OSP do ul. Armii Krajowej,

*• rozdziat 60016 Drogi publiczne gminne, dokonuje si? zwi?kszenia planu wydatk6w w wysokosci
150 000,00 zt na nast?pujatce zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej
ul. Ksieiycowa - kwota 20 000,00 zt,

2. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej
ul. Dzialkowa - kwota 20 000,00 zt,

3. Utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy ul. Gwozdzia w Kaletach- kwota
110 000,00 z*,

• Dziat 750 Administracja publiczna, rozdziat 75075 Promocja jednostek samorza^du terytorialnego, zal
inwestycyjny dw6ch Witaczy dla Miasta Kalety - kwota 10 600,00 z\

• Dziat 801 Oswiata i wychowanie, rozdziat 80104 Przedszkola - kwota 10 400,00 zt przeznaczona jes
wydatki majajtkowe Zakup sprzetu kuchennego, w tym zakup zmywarki i szafy magazynowej -
zalecenie Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego skierowane do Miejskiego Przedszko
1 w Kaletach,

• 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, rozdziat 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona v
realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa. Budowa wodociqgu w ul Powstaricdw SI. - kwora
250 000,00 z\,

• 926 Kultura fizyczna, rozdziat 92695 Pozostata dziatalnosc, wprowadzenie zadania inwestycyjnego p
nazwa^ ,,Zakup sitowni zewn^trznej - park przy ul. ks. Rogowskiego" - kwora 45 000,00 zt.

2. Dokonac zmiany budzetu Miasta Kalety na 2013 rok zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Dziat Rozdziat Nazwa

Dochody ogotem
756

801

Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i
od innych jednostek nieposiadajqcych osobowosci
prawnej oraz wydatki zwia^zane z ich poborem
a) dochody biezape

Wptywy z innych lokalnych optat pobierane przez
jednostki samorza^du terytorialnego na podstawie
odre_bnych uchwat

Oswiata i wychowanie
a) dochody biezape

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z
udziatem srodk6w 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 srodk6w
europejskich
Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z
udziatem srodkdw 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 srodk6w
europejskich

Zwi?kszenia
wzt

533645,15

516 000,00
516 000,00

516 000,00

17645,15
17645,15

14 998,38

2 646,77

Zmniejszenia
wzt

—

—

•_.

—



Wydatki ogotem
750

801

852

900

75023

80195

85215

90002

Administracja publiczna
Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a) wydatki bie±^ce

1 .Wydatki jednostek bud±etowych
wtym:
- wynagrodzenia i sktadki od nich naliczone
- wydatki zwigzane z realizacja^ ich statutowych zadan

Oswiata i wychowanie
Pozostala dzialalnosc
a) wydatki biezqce
4. Wydatki na programy finansowane z udzialem
srodkdw o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy

Pomoc publiczna
Dodatki mieszkaniowe
a) wydatki biezgce

3. Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Gospodarka odpadami
a) wydatki biezqce

1 .Wydatki jednostek bud±etowych
wtym:
- wydatki zwiqzane z realizacja^ ich statutowych zadart

648 645,15
18000,00
18000,00
18000,00

18000,00

4 000,00
14 000,00

17 645,15
17645,15
17645,15

17645,15

—
—
—

613 000,00
613000,00
613000,00

613000,00

613000,00

115000,00
—
—
—

—

—
—

...

—
—

115000,00
115000,00
115000,00

115000,00

—
—

—

—

W budzecie Miasta Kalety na 2013 rok dokonuje si§ nastepujqce zmiany.'

Zwiekszenia - zwieksza si§ plan dochodbwo kwot^ 533 645,15 z\ nastepuja^cych dzialach:

• 756 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajapych osobowosci
prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem, kwota 516 000,00 zl, w tym:
- rozdzial 75615 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilno - prawnych,

podatkdw i oplat lokalnych oraz os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 12 000,00 zl,
jako wplata os6b prawnych za odpady komunalne,

- rozdziat 75616 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilno - prawnych,
podatk6w i oplat lokalnych od os6b fizycznych - kwota 504 000,00 z\ jako oplata od os6b fizycznych za
odplaty komunalne,

• 801 Oswiata i wychowanie - zwieksza si§ plan dochod6w o kwot§ 17 645,15 zl, jest to czes6 srodkbw
UE - kwota 14 998,38 z\u partstwa - kwota 2 646,77 zl jakie Publiczne Szkofy Podstawowe
w Kaletach i w Kaletach Miotku otrzymaja^ dodatkowo na realizacje projektu pod nazw3_,,WKaletach
fez mam sza/?se". Catkowita kwota zadania po zmianie wynosi 107 982,12 zl. Realizacja zadania do
30.01.2013 roku. Powy±sze srodki zostafy wprowadzone do Bud±etu Miasta Kalety uchwata^Rady
Miejskiej w Kaletach nr 203/XXII/2012 z dnia 30 pazdziernika 2012 r. w sprawie zmian budzetu Miasta
Kalety na 2012 rok, jednak srodki finansowe nie zostaly przeslane przez Urza^d MarszaJkowski do konca
2012 roku, sta^d zmiany w budiecie i WPF w styczniu 2013 roku.

Plan wvdatkbw:

Zwiekszenia - zwieksza si§ plan wydatk6w o kwot? 648 645,15 zl, w tym:

• Dzial 750 Administracja publiczna, rozdzial 75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - obstug;
administracyjna systemu gospodarowania odpadami - kwota 18 000,00 zl,

• Dzial 801 Oswiata i wychowanie, rozdzial 80195 Pozostala dzialalnosc - kwota 17 645,15 zl na realizowanii
projektu ,,W Kaletach tez masz szanse",

• Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, rozdzial 90002 Gospodarka odpadami, wprowadze
do budzetu Miasta Kalety do w/w rozdzialu planu wydatk6w na pokrywanie koszt6w funkcjonowania systemi
gospodarowania odpadami komunalnymi, kt6re uwzgl^dniaja; '
-odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpad6w komunalnych,
- tworzenie i utrzymanie punktdw selektywnego zbierania odpad6w komunalnych,
kwot^ t^ wstepnie oszacowano na 613 000,00 zl za okres 6 miesiecy.

3



Zmnieiszenie wvdatk6w o kwot? 115 000,00, w tym:

• Dzial 852 Pomoc spoleczna, rozdziaJ 85215 Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie planu wydatkbw na
wyplat? dodatk6w mieszkaniowych o kwot? 115 000,00 z\

3. Wprowadza si? zmiany do Zafqcznika nr 3 nPtan zadart inwestycyjnych i zr6dte ich finansowania na
2012 rok", b?dapy integralna.cz^6ciai uchwaty Rady Miejskiej w Kaletach nr 114/XIII/2011 z dnia 29 grudnia 2
r. w sprawie budzetu Miasta Kalety na 2012 Kaletach Nr 222/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
budzetu Miasta Kalety na 2013 rok zgodnie z poni±szym zestawieniem:
3.1. Wprowadza si? zadanie inwestycyjne pod nazwa; Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztoryso

budowy drogi gminnej ul. Ksiezycowa - kwota 20 000,00 zJ,
3.2. Wprowadza si? zadanie inwestycyjne pod nazwaj Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztoryso

budowy drogi gminnej ul. Dziatkowa - kwota 20 000,00 zt,
3.3. Wprowadza si? zadanie inwestycyjne pod nazwa; Utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy ul.

Gwozdzia w Kaletach- kwota 110 000,00 zJ,
3.4.Wprowadza si? zakup inwestycyjny: zakup dwoch Witaczy dla Miasta Kalety - kwota 10 600,00 zt,
3.5. Wprowadza si? zakup inwestycyjny Zakup sprzetu kuchennego (zmywarka, szafa magazynowa) - kwc

10 400,00 zl,
3.6. Wprowadza si? zadanie inwestycyjne pod nazwa; Budowa wodocia_gu w ul Powstaricdw Si. - kwora

250 000,00 z\
3.7. Wprowadza si? zadanie inwestycyjne pod nazwa^ ,,2akup sitowni zewnetrznej - park przy ul. ks.

Rogowskiego" - kwora 45 000,00 z\

Powyzsze zmiany przedstawia zala^cznik nr 1 do niniejszej uchwafy.

4. Wprowadza si? zmiany do ZaJqcznika nr 7 ,,Dotacje udzielane z budzetu Miasta Kalety w 2013 roku", beds
integralna_cz?sciatuchwa^y Rady Miejskiej w Kaletach nr222/XXIV/2011 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
bud±etu Miasta Kalety na 2013 rok zgodnie z ponizszym zestawieniem:

- Dotacje celowe przekazane na pomoc finansowa, udzielana, mi?dzy jednostkami samorza^du terytorialnego n
dofinansowanie wfasnych zadah bie±a,cych - Starostwo Powiatowe - kwota 63 573,00 zl, cz?sciowa wymian;
nawierzchni chodnik przy ul. 1 Maja.

Powy±sze zmiany przedstawia zala^cznik nr 2 do niniejszej uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta Kalety

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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w KALI:' Zat^cznik nr 1
do uchwaty Nr 231/XXV/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 24 stycznia 2013 roku

Plan zadan inwestycyjnych i zrodla ich finansowania
na 2013 rok

(w zlotych)

Dzial
600

700

750

800

900

Nazwa
Transport i ta_czno£c

• budowa odcinka drogi gminnej ui. 3 Maja w Kaletach Drutarni
- srodki wlasne

• wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi
gminnej ul. Ksiezycowa

- Srodki wtasne

• wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi
gminnej ul. Dziatkowa

- srodki wtasne

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

Gospodarka mieszkaniowa
• wykup gruntu

- srodki wtasne
• zakup wiat przystankowych

- Srodki wtasne
• termoizolacja budynku komunalnego przy ullcy 1 Maja

- srodki wtasne

Administracja publiczna
• zakup Witaczy dla Miasta Kalety

- srodki wfasne

• zakup programu komputerowego ..smieciowego"
- srodki w{asne

Oswiata i wychowanie
• termoizolacja budynktiw uzytecznosci publicznej w Miescie Kalety: Miejskie
Przedszkole Nr 1 w Kaletach, w Zespoie Szkof i Przedszkola w Kaletach Miotku,
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kaletach

- srodki z UE
- srodki wtasne

• budowa boiska sportowego przy Zespoie Szk6i i Przedszkola w Kaletach Miotku
- srodki wfasne

• Zakup sprzetu kuchennego (zmywarka, szafa magazynowa)
- srodki wtasne

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

- srodki wtasne

- srodki pozyczka

- srodki dotacja
• budowa kanatizacji sanitarnej w miejscowosci Kalety Kucz6w i Miotek wraz z

odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S.

Kwota
690 000,00

500000,00
500000,00

20 000,00
20 000,00

20 000,00
20 000,00

110000,00
110000,00

75 000,00
30 000,00
30000,00
10 000,00
10 000,00
35 000,00
35 000,00

45 600,00
10 600,00
10 600,00

35000,00
35000,00

2747312,82
2686972,82

1954925,89
737 986,93

50000,00
50000,00

10 400,00
10400,00

5 263 500,00
3 476 000,00

1 236 000,00

1 120000,00

1 120000,00
1 537 500,00



926

• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoSci Kalety Kucz6w i Miotek wraz z
odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S.
- Srodki wtesne

- Srodki pozyczka

- Srodki dotacja

• Budowa wodociqgu w ul Powstaric6w 6l
- srodki wtasne

Kultura fizyczna
• zagospodarowanie parku przy ul. ks. Rogowskiego

- Srodki wtasne
• zestaw zabawowy Kalety Truszczycy

- srodki wfasne

• Zakup sitowni zewnetrznej - park przy ul. ks. Rogowskiego
- Srodki wfasne

Razem
- srodki wfasne
- srodki z UE
- dotacja z WFO&GW
- pozyczki

1 537 500,00

537 500,00

500 000,00

500 000,00

250 000,00
250000,00

97 000,00
40000,00
40000,00
12000,00
12 000,00

45 000,00
45 000,00

8878412,82
3683486,93
1 954 925,89
1 620 000,00
1620000,00



t $
L\

K A I t I AC H
Zal^cznik nr 2
do uchwaly Nr 231/XXV/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 24 stycznia 2013 roku

Dotacje udzielane z budzetu Miasta Kalety w 2013 roku
(w ztotych)

Dziat
Rozdziat

§ Nazwa
Dotacja
oodmiotowa

Dotacja
celowa

Ogotem
kwota dotac

Dotacja dla jednostek spoza sektora finans6w
publicznych

801

900

926

80104

90019

92605

2540

2360

2360

Oswiata i wychowanie
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednost
systemu oswiaty - Dotacja dla punktu przedszkolnego
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Wpfywy i wydatki zwia^zane z gromadzeniem srodk6w
z oplat i kar za korzystanie ze Srodowiska
- dotacja celowa z budzetu jednostki samorzs[du
terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na
finansowanie tub dofinansowanie zadah zleconych do
realizacji organom prowadzapych dziatalnosc pozytku
publicznego
Kultura fizyczna
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
- dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na
finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do
realizacji organom prowadzqcych dziatelnosc pozytku
publicznego

82100

0

0

0

6000

130000

8210

60C

1300C

Dotacja dla jednostek sektora finansdw publicznych

600

801

921

60014

80104

80195

92109

2710

2310

2310

2480

Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielana.
mi$dzy jednostkami samorzadu terytorialnego na

dofinansowanie wtasnych zadari bieza^cych -
Starostwo Powiatowe
Oswiata i wychowanie
Przedszkola
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezajce

realizowane na podstawie porozumieh (um6w) miedzy
jednostkami samorzadu terytorialnego - Gmina
Kosz^cin i Tarnowskie G6ry, Boronbw, Swierklaniec,
Miasteczko sla^skie - dotacja dla przedszkoli dla dzieci
mieszkaja.cych w naszej gminie

Pozostate dziaiatnosi
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieza^ce

realizowane na podstawie porozumieh (um6w) miedzy
jednostkami samorzadu terytorialnego - Gmina
Tarnowskie G6ry - nauczanie religii Kosciota
2ielonoswia,tkowego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
- Miejski Dom Kultury w Kaletach
- Miejski Klub w Drutarni
- dotacja podmiotowa z bud±etu dla samorza^dowej

instytucji kultury

0

0

0

406 930

63573

54000

1451,13

0

6357

54 OC

1 451,1

40692



92116

2480

Biblioteki
- Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. H. Borka
w Kaletach

- dotacja podmiotowa z bud±etu dla samorzadowej
instytucji kultury

Razem

122500

611 530

0

255 024,13

12250

866 554,1


