
w UchwateNr 237/XXVI/2013
Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 21 marca 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 samorza^dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
NM42, poz. 1591 z p6zniejszymi 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 uchwaty 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 poni±szym zestawieniem:

Dziat RozdziaJ Nazwa

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

Wydatki ogofem
750

75023
Administracja publiczna
Urz^dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a) wydatki bieza^ce

1. Wydatki jednostek budzetowych
wtym:
- wydatki zwia^zane z realizacja^ ich statutowych zadart

Zwiekszenia
wzf

80 000,00

80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00

80 000,00

80 000,00

Zmniejszenia
wzl

—

...

——
—

W budzecie Miasta Kalety na 2013 rok dokonuje sie nastepujape zmiany:

Plan przvchoddw:

W budzecie Miasta Kalety na 2013 rok zwieksza si§ przychody z tytufu wolnych srodk6w jako nadwyzki srodkow
pienieznych na rachunku biezapym budzetu jednostki samorza_du terytorialnego, wynikajapych z rozliczeh
pozyczek z lat ubiegtych w kwocie 80 000,00 zf.

Plan wydatk6w:

Zwiekszenia - zwieksza si? plan wydatk6w o kwote 80 000,00 zt, w tym: dziat 750 Administracja publiczna,
rozdzial 75023 Urz^dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w ramach wyodrebnionego zadania
gospodarowania odpadami wydziela sie kwot§ 80 000,00 zf z przeznaczeniem na wyodr^bnieni
i przystosowanie miejsca na terenie miasta na PSZOK, tj.. Punkt Selektywnej Zbi6rki Odpaddw Komunalnych.

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

Dzial Rozdzial Nazwa

Dochody ogotem
750 Administracja publiczna

a) dochody biezajse

Dotacje celowe w ramach programbw finansowanych z
udziatem srodkdw europejskich oraz srodk6w, o
ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy , lub ptetnosci w ramach budzetu srodk6w
europejskich

Zwiekszenia
wzt

55 059,80
10894,80
10894,00

9 260,58

Zmniejszenia
wzf

16897,00

—



758

852

925

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 platnosci w ramach budzetu srodkdw
europejskich

R6zne rozliczenia
a) dochody bieza^ce

Subwencje og6lne z budzetu paristwa

Pomoc spoieczna
a) dochody biezape

Wptywy ze zwrotu dotacji oraz pfatnosci, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur o kt6rych
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w
nadmiernej wysokoSci
Pozostale odsetki

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody
a) dochody biezajce

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezape
realizowane na podstawie porozumieri (um6w) miedzy
jednostkami samorzgdu terytorialnego
Srodki otrzymane od pozostatych jednostek
zaliczanych do sektora finans6w publicznych na
realizacje zadan biezapych jednostek zaliczanych do
sektora finansbw publicznych

Wydatki ogotem
600

700

750

801

60016

70004

75023

75095

80101

Transport i ta_cznosc
Drogi publiczne gminne

b) wydatki majajtkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Gospodarka mieszkaniowa
R6zne jednostki obstugi gospodarki mieszkaniowej

b) wydatki majatkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Administracja publiczna
Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a) wydatki biezgce

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

Pozostafa dziatalnosc
a) wydatki biezajse
1. Wydatki jednostek budzetowych
wtym:
- wydatki zwia^zane z realizacja^ ich statutowych zadah

OSwiata i wychowanie
Szkoty podstawowe
a) wydatki bie2a.ce
1. Wydatki jednostek budzetowych
wtym:

1 634,22

...
—

—

5 000,00
5 000,00

4 000,00
1 000,00

39 165,00
39 165,00

24 165,00

15000,00
394515,60

205 000,00
205 000,00

205 000,00

205 000,00

12000,00
12 000,00

12 000,00

12000,00

14 794,80
14 394,80
14 394,80

14 394,80

400,00
400,00
400,00

400,00

10340,80
—
—

""-

16897,00
16897,00

16 897,00

...
—

—

...

—

356 352,80
—
~_

—
—

...
—

—
—

19455,80
19455,00
19455,00

19455,00

—

—

—

16 897,00
10270,00
10270,00
10270,00



852

900

925

926

80104

80110

80195

85212

90001

92595

92695

- wynagrodzenia i sktedki od nich naliczone
Przedszkola
a) wydatki bieza.ce

2. .Dotacje na zadania biezgce

Gimnazja
a) wydatki bieza.ce
1. Wydatki jednostek budzetowych
w tym:
- wynagrodzenia i sktadki od nich naliczone

Pozostata dziatalnosc
a) wydatki bieza.ce

2. .Dotacje na zadania biezqce

Pomoc publiczna
Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego
a) wydatki biez~ajce

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

Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska
Gospodarka sciekowa i ochrona w6d
a) wydatki biezajce

1. Wydatki jednostek budzetowych
wtym:
- wydatki zwiqzane z realizacja. ich statutowych zadari

b) wydatki majajkowe
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronlonej prey rod y
Pozostate dziaJalnosc
a) wydatki bie±a_ce

1 .Wydatki jednostek budzetowych
wtym:
- wydatki zwigzane z realizacja^ ich statutowych zadari

Pozostate dziaJalnosc

b) wydatki majajtkowe
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

—
10000,00
10000,00

10000,00

^«

—

—

—

340,80
340,80

340,80

5 000,00

5 000,00
5 000,00

5 000,00

5 000,00

34 500,00
34 500,00
34 500,00

34 500,00

34 500,00

—
...

44 000,00
44 000,00
44 000,00

44 000,00

44 000,00

68 880,00
68 880,00

68 880,00
68 880,00

10270,00
—

—

6 627,00
6 627,00
6 627,00

6 627,00

—

—

...

—

—

—

320 000,00
—
—

—

—

320 000,00
320 000,00

—
—

—

—

...

...

—
—

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

Zwiekszenia - zwi^ksza si§ plan dochodbw o kwot§ 55 059,80 zJ w nastepuja^cych dziatach:

• DziaJ 750 Administracja publiczna, w zwiazku ze zmianatfinansowania przedsiewziecia pod nazwa :
..Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyr6wnywanie szans mieszkahcbw Miasta Kalety" polegajqcym
na finansowaniu przedsiewziecia ze srodk6wUE w 100% (poprzednio 85%), a jednoczesnie zmniejszeniem
wartosci calego przedsiewziecia po przeprowadzonym przetargu, zwieksza sie. plan dotacje celowe w ramach
program6w finansowanych z udziatem srodk6w europejskich oraz srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptetnosci w ramach budzetu srodkow europejskich o kwote. 10 894,80 z\ w tym:
- 9 260,58 zl srodki z UE,
- 1 634,22 zl srodki z budzetu paristwa,

3



• Dziat 852 Pomoc spoteczna - zwi?kszenie planu dochodbw o kwot? 5 000,00 zt, w tym 4 000,00 zt jako zwrot
dotacji oraz ptatnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lup wykorzystanych z naruszeniem
procedur, a takze odsetki od powyzszych dotacji na kwot? 1 000,00 zt,

• Dziat 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody -
wzwia/ku z przystapieniem do realizacji zadania pod nazwa_,,Lesno Rajza" polegajapym na produkcji
filmu przedstawiaja^cym pi?kno przyrody 6 sa^siadujajsych ze soba^gmin, wprowadza si? do planu
dochod6w kwot? 39 165,00 z\ w tym:

- kwota 24 165,00 zt srodki pochodzace od 5 gmin, zgodnie z porozumieniem, ( 5 x 4 833,00 zt)
- kwota 15 000,00 z\, dofinansowanie z WFOSiGW w Katowicach.

Zmnieiszenia - zmniejsza si? plan dochod6w subwencji oswiatowej o kwot? 16 897,00 zt, w dziale 758 R6zne
rozliczenia - podstawa decyzja Ministerstwa Finansdw nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku.

Plan wydatkbw:

Zwiekszenia - zwi?ksza si? plan wydatk6w o kwot? 394 515,60 zt, w tym:

• Dziat 600 Transport i tapznosc, rozdziat 60016 Drogi publiczne gminne - zwi?ksza si? zadanie inwestycyjne
pod nazwa^Budowa odcinka drogi gminnej ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni" - kwota 205 000,00 zt,

• Dziat 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziat 70004 R6zne jednostki obstugi gospodarki mieszkaniowej,
wprowadza si? zadanie inwestycyjne pod nazwa, ,,Budowa ogrodzenia kortu tenisowego przy ul. ks.
Rogowskiego 43" - kwota 12 000,00 zt,

• Dziat 750 Admtnistracja publiczna, rozdzial
• 75023 Urz?dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwi?kszaja_ si? wydatki bie±a_ce zwia/ane z realizacja^

przedsi?wzi?cia pod nazwaj ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrdwnywanie szans
mieszkanc6w Miasta Kafety" - kwota 14 394,80 zt,

• 75095 Pozostata dziaJalnosc - kwota 400,00 z\a z zabezpieczeniem Srodk6w finansowych na
opracowanie dokumentbw:

>• strategia rozwoju subregionu centralnego wojew6dztwa slstskiego,
> strategia rozwoju transportu miejskiego w subregionie centralnym,
*• program dziatart dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych realizowanych w subregionie centralnym,

• Dzial 801 Oswiata i wychowanie, kwota 10 340,80 zt, w nast^puja^cych rozdziatach:
- 80104 Przedszkola - zwi?kszenie dotacji dla przedszkoli innych gmin, do kt6rych ucz?szczaja,dzieci z
naszego miasta,

- rozdziat 80195 Pozostata dzialalnosc - kwota 340,80 z\ przeznaczeniem dla dzieci ucz?szczaja_cych na
lekcje religii ,,2ielonoswia,tkowc6w",

• Dziat 852 Pomoc spoteczna, 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego , zwi?kszenie planu wydatk6w
o kwot? 5 000,00 z! - zwrot dotacji 4 000,00 z\k 1 000,00 zt,

• Dziat 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona
W6d - wprowadzenie do planu wydatk6w dofinansowania dla mieszkancbw do zrzutu sciekbw - kwota
34 500,00 zt,

• Dzial 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziat
92595 Pozostata dziatalnosc - kwota 44 000,00 zt przeznaczona na realizacj? przez szesc gmin zadania
,,Lesno Rajza" - Miasto Kalety jest Liderem,

• Dziat 926 Kultura fizyczna - wprowadza si? nowe zdanie inwestycyjne pod nazwa^ ,,2akup i montaz zestawu
zabawowego ,,Kosmos" - park ul. ks. Rogowskiego" w kwocie 68 880,00 zt na:

Zmnieiszenie wvdatk6w o kwot? 356 352,80, w tym:

• Dziat 750 Administracja publiczna, rozdziat 75023 Urz?dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -
zmniejszenie udziatu Srodk6w wtasnych w przedsi?wzi?ciu ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu
oraz wyrdwnywanie szans mieszkartc6w Miasta Kalety"- kwota 19 455,80 zt,

• Dziat 801 Oswiata i wychowanie, zmniejszenie wydatk6w biezsicych w kwocie 16 897,00 ztwzwiazku
ze zmiana^ subwencji oswiatowej, w nast?pujaicych rozdziatach;
- 80101 Szkoty Podstawowe - kwota 10 270,00 zt,
- 80110 Gimnazja - kwota 6 627,00 zt,,
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• 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, rozdziaf 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d,
zmniejszenie zadan inwestycyjnych pod nazwa,:
- Budowa wodociajju w ul Powstaric6w Si. - kwora 110 000,00 zl,
- ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kalety Kuczdw i Miotek wraz z odwodnieniem
drogl powiatowej nr3248S".- kwota 210 000,00 z*.

3. Wprowadza si? zmiany do Zafapznika nr 3 ,,Plan zadan inwestycyjnych i zr6dta ich finansowania na
2012 rok", bedajcy integralna^cz^sci^ 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:

3.1. Zwi?ksza si? zadanie inwestycyjne pod nazwa; Budowa odcinka drogt gminnej ul. 3 Maja w Kaletach
Drutarni" - kwota 205 000,00 zl,

3.2. Wprowadza si? zadanie inwestycyjne pod nazwa; ,,Budowa ogrodzenia kortu tenisowego przy ul. ks.
Rogowskiego 43" - kwota 12 000,00 zt,

3.3. Zmniejsza si? zadanie inwestycyjne pod nazwa.: Budowa wodocia_gu w ul Powstaric6w £l. - kwota
110 000,00 z\

3.4.Zmniejsza si? zadanie inwestycyjne pod nazwa.,.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kalety
Kuczbw i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S.- kwota 210 000,00 zl,

3.5. Wprowadza si? zakup inwestycyjny ,,Zakup i montaz zestawu zabawowego ,,Kosmos" - park
ul. ks. Rogowskiego - kwota 68 880,00 zl,

Powyzsze zmiany przedstawia zaJajsznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

4. Wprowadza si? zmiany do Zata_cznika nr 7 ,,Dotacje udzielane z budzetu Miasta Kalety w 2013 roku", b?davcy
integralng.cz?sci^ uchwaty Rady Miejskiej w Kaletach nr 222/XXIV/2011 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
budzetu Miasta Kalety na 2013 rok zgodnie z ponizszym zestawieniem:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezajce realizowane na podstawie porozumien (um6w)
Mi?dzy jednostkami samorzgdu terytorialnego -kwota 10 000,00 zl- Gmina Kosz?cin iTarnowskieG6ry,

Boron6w, 6wierklaniec, Miasteczko Sl^skie, Lubliniec i inne,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezqce realizowane na podstawie porozumiert (umow)

Mi?dzy jednostkami samorza^du terytorialnego - Gmina Tarnowskie G6ry - nauczanie religii Kosciola
Zielonoswiqtkowego - kwota 340,80 zf

Powy±sze zmiany przedstawia zalajsznik nr 2 do niniejszej ucnwaty.

§2

Wykonanie uchwaty powierza si? Burmistrzowi Miasta Kalety

§3

Uchwafa wchodzi w ±ycie z dniem podj?cia.



w KAUiACH
Zatacznik nr 1
do uchwaty Nr 237/XX VI/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 marca 2013 roku

Plan zadari inwestycyjnych i zrodla ich flnansowania
na 2013 rok

(w ztotych)

Dziai
600

700

750

800

900

Nazwa
Transport i faczno££

• budowa odcinka drogi gminnej ul. 3 Ma/a w Kaletach Drutarni
- Srodki wiasne

• wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej ul.
Ksi^zycowa

- Srodki wiasne

• wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej ul.
Dziafkowa
- srodki wiasne

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

Gospodarka mieszkaniowa
• wykup gruntu

- srodki wiasne
• zakup wiat przystankowych

- srodki wiasne
• termoizolacja budynku komunalnego przy ulicy 1 Maja

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

- srodki wiasne

Administracja publiczna
• zakup Witaczy dla Miasta Kalety

- srodki wfasne

• zakup programu komputerowego ,,smieciowego"
- srodki wiasne

Oswiata i wychowanie
• termoizolacja budynkdw uzytecznosci publicznej w Miescie Kalety: Miejskie
Przedszkole Nr 1 w Kaletach, w Zespole Szkdf i Przedszkola w Kaletach Miotku,
Publicznej Szkole Podstawowej Nr1w Kaletach

- Srodki z UE
~ srodki wfasne

• budowa boiska sportowego przy Zespole Szkdf i Przedszkola w Kaletach Miotku
- srodki wfasne

• Zakup sprz^tu kuchennego {zmywarka, szafa magazynowa)
- srodki wfasne

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

- srodki wlasne

Kwota
855 000,00

705 000,00
705 000,00

20000,00
20000,00

20000,00
20000,00

110000,00
110000,00

87 000,00
30000,00
30000,00
10 000,00
10 000,00
35 000,00
35 000,00
12000,00

12 000,00

45 600,00
70600,00
70600,00

35000,00
35 000,00

2747312,82
2686912,82

1954925,89
731 986,93

50 000,00
50000,00

10400,00
10400,00

4 943 500,00
3 476 000,00

1 236 000,00



926

- srodki poiyczka

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

odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S.
- srodki wtesne

- srodki pozyczka

- srodki dotacja

• Budowa wodocia_gu w ul Powstaricow Isl
- Srodki wtasne

Kultura fizyczna
• zagospodarowanie parku przy ul. ks. Rogowskiego

- srodki wfasne

• zestaw zabawowy Kalety Truszczycy
- srodki wfasne

• zakup ! montaz zestawu zabawowego ,,Kosmos" - park ul. ks. Rogowskiego
- Srodki wtasne

• zakup sitowni zewnetrznej - park przy ul. ks. Rogowskiego
- 6rodki wtasne

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

1 120000,00

1 120 000,00
1 327 500,00

327 500,00

500 000,00

500 000,00

140 000,00
140 000,00

165 880,00
40000,00
40000,00

12000,00
12 000,00

68 880,00
68 880,00

45 000,00
45000,00

8 844 292,82
3649366,93
1 954925,89
1 620000,00
1 620000,00



R.
w K A U I A C H

Za^cznik nr 2
douchwafyNr 237/XXVI/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 marca 2013 roku

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

Dzial
Rozdziat

§ Nazwa
Dotacja

podmiotowa
Dotacja
celowa

Ogotem
kwota dotacji

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
Wptywy i wydatki zwî zane z gromadzeniem srodkbw
z opiat i kar za korzystanie ze Srodowiska
- dotacja celowa z budzetu jednostki samorza^du
terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na
finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do
realizacji organom prowadzqcych dzialalnosc pozytku
publicznego
Ku It lira fizyczna
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
- dotacja celowa z budzetu jednostki samorza^du
terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na
finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do
realizacji organom prowadza^cych dziatelnosb pozytku
publicznego

82100

0

0

0

6000

130000

82 100

6000

130000

Dotacja dla jednostek sektora finansow publicznych

600

801

921

60014

80104

80195

92109

2710

2310

2310

2480

Dotacja celowa na pomoc finansowa. udzielana^
miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na

dofinansowanie wfasnych zadah biezqcych -
Starostwo Powiatowe
Oswiata i wychowanie
Przedszkola
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezape
realizowane na podstawie porozumieri (um6w) miedzy
jednostkami samorza^du terytorialnego - Gmina
Kosze.cin i Tarnowskie Gory, Boron6w, 6wierklaniec,
Miasteczko Sla^skie, Lubliniec i inne - dotacja dla
przedszkoli dla dzieci mieszkajacych w naszej gminie

PozostaJa dziafalnosii
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieza^ce
realizowane na podstawie porozumien (um6w) miedzy
jednostkami samorzqdu terytorialnego - Gmina
Tarnowskie G6ry - nauczanie religii Kosciola
Zielonoswigtkowego

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

instytucji kultury

0

0

0

406 930

63573

64000

1 791,93

0

63573

64000

1 791.93

406 930



92116

2480

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

- dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzajdowej
instytucji kultury

Razem

122500

611 530

0

256 364,19

122500

867 894,93


