
RADA MTFJSKA
w K A L E T A C H

Uchwala Nr 253/XXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 14 maja 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 samorzajdzie gminnym (Dz. U. z2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pozniejszymi 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/XX1V/2012 z dnia 20 grudnia2012 r. w sprawie budzetu Miasta Kalety na 2013 rok

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1

1. Dokonac zmiany budzetu Miasta Kalety na 2013 rokzgodniez ponizszym zestawieniem:
Dzia! Rozdzial Nazwa

Dochody ogotem
700

801

852

Gospodarka mieszkaniowa
a) dochody biezape

Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majajkowych
Skarbu Panstwa, jednostek samorza^du terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow
publicznych oraz innych umow o podobnym
charakterze

Oswiata i wychowanie
a) dochody biezajce

Wptywy z roznych dochodow
Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezapych
gmin (zwia^zkow gmin), powiatow (zwia_zk6w powiatow},
samorzajdow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel

Pomoc spoleczna
a) dochody bieza^ce

Wpfywy ze zwrotu dotacji oraz pfatnoSci, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur o ktorych
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w
nadmiernej wysokosci
Pozostale odsetki

Wydatki ogolem
600

801

60016

80101

80110

Transport i la^cznosc
Drogi publiczne gminne

b) wydatki maja.tkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Oswiata i wychowanie
Szkoly podstawowe
b) wydatki majajkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Gimnazja
a) wydatki bieza^ce
1. Wydatki jednostek budzetowych

Zwi^kszenia
wzl

63 940,00
45 500,00
45 500,00

45 500,00

8 440,00
8 440,00

4254.00

4 186,00

10000,00
10000,00

8 000,00
2 000,00

158740,00
110000,00
110000,00

110000,00

110000,00

8 440,00
—
—

—

8 440,00
8440,00
8440,00

Zmniejszenia
wzi

—
—
—

—

—
—

—

—
—

—

94 800,00
16 500,00
16500,00

16500,00

16500,00

50000,00
50 000,00
50 000,00

50 000,00

—
—
—



852

900

921

926

85212

90001

92116

92695

w tym:
- wydatki zwiqzane z realizacja, ich statutowych zadah

Pomoc publiczna
Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
a) wydatki biezqce

1 .Wydatki jednostek budzetowych
w tym:
- wydatki zwiazane z realizacjajch statutowych zadari

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Gospodarka sciekowa i ochrona wod
a) wydatki biezape

1. Wydatki jednostek budzetowych
wtym:
- wydatki zwia,zane z realizacja ich statutowych zadari

b) wydatki majajkowe
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
a) wydatki bieza.ce

2.Dotacje na zadania biezqce

Kultura fizyczna
Pozostala dzialalnosc

b) wydatki majajkowe
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

8 440,00
8 440,00

10000,00

10000,00
10000,00

10000,00

10000,00

12300,00
12300,00

—

—

—

12300,00
12300,00

2 000,00
2 000,00
2000,00

2000,00

16000,00
16000,00

16000,00
16000,00

—
—

...

—

—

—

12 300,00
12300,00
12300,00

12300,00

12300,00

___
__

—
—
—

—

16000,00
16000,00

16000,00
16000,00

W budzecie Miasta Kaiety na 2013 rok dokonuje

Plan dochodow:

nast^pujqce zmiany:

Zwiekszenia - zwie^ksza si§ plan dochodow o kwote_ 63 940,00 zl w naste_pujXpych dziafach:
* 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwie_ksza si^ plan czynszu dzierzawnego o kwot^ 45 500,00 zl,

* 801 Oswiata i wychowanie - kwota 8 440,00 zl stanowi:
a) wplate. rodzicow:
> kwota 100,00 zl realizacja I Projektu wraz z Fundacja^Polsko- Niemiecka Wspolpraca

Mlodziezy,(dodatkowy uczestnik Projektu),
^ kwota 4 154,00 zl realizacja II Projektu wraz z Fundacja_Po!sko- Niemiecka Wspolpraca

Mlodziezy,
b) srodki przekazane przez FundacjXPolsko- Niemiecka Wspolpraca Mlodziezy- kwota 4 186,00 zl,

* 852 zwi^kszenie planu dochodow o kwot§ 10 000,00 zl, wtym 8 000,00 zljako zwrotdotacji oraz platnosci
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, a takze odsetki od
powyzszych dotacji na kwot^ 2 000,00 zl.

Plan wydatkow:

Zwiekszenia - zwieksza si$ plan wydatkow o kwot§ 158 740,00 zl, wtym:

* Dzial 600 Transport i la_cznosc, rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne, wprowadzenie do budzetu Miasta
Kaiety 2 nowych zadari inwestycyjnych:

- modernizacja drog gminnych: ul Ogrodowa i ul. Orzeszkowe] w Kaletach Miotku - kwota 90 000,00 z
- wykonanie dokutnentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminne] ul. Gawiika - kwota

20 000,0 zl,

* Dzial 801 Oswiata i wychowanie, w rozdziale:
- 80110 Gimnazja- zwie_ksza si? plan wydatkow bieza^cych o kwot§ 8 440,00 zl zwiqzanych z

realizacja^ Projektu Polsko - Niemieckiej Wspolpracy Mlodziezy, w tym:
^ kwota 100,00 zl, srodki z dodatkowej wplaty rodzicow -dotyczy I Projektu



^ kwota 8 330,00 6rodki dotyczqce II projektu - wyjazd mlodziezy gimnazjum do Nbrniec,

• Dziai 852 Pomoc spoteczna, 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego , zwie_kszenie planu wydatkow
okwote. 10 000,00 zt - zwrot dotacji 8 000,00 zl i odsetek 2 000,00 zl,

• Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona
Wod - wprowadzenie do planu inwestycyjnych nowe zadanie pod nazwa^ ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
przy ul. Fabrycznej w Kaletach"- kwota 12 300,00 zl,

• Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwi^kszenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. prof. H. Borka Kaletach o kwot§ 2 000,00 zl, w zwiajzku z obj^ciem patronatem wydania
Ksiqzki i tomiku wierszy mieszkancow Miasta Kalety,

• Dzial 926 Kultura fizyczna, rozdzial 92695 Pozostala dzialalnosc - dokonuje si§ zwi^kszenia zadania
inwestycyjnego pod nazwaj ,,Zagospodarowanie parku przy ul. ks. Rogowskiego" - kwota 16 000,00 zl.

Zmnieiszenia - zmniejsza si§ plan wydatkow o kwote_ 94 800,00 zl w tym:
• Dzial 600 Transport i lapznosc, rozdzial 60016 Drogi pubiiczne gminne, zmniejszenie nast^pujapych

zadari inwestycyjnych:
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej ul. Ksi^zycowa, w wyniku

przeprowadzonego przetargu zmniejsza si§ zadanie inwestycyjne o kwote^ 9 50J,00 zt,
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej ul. Dzialkowa, w wyniku

przeprowadzonego przetargu zmniejsza sif zadanie inwestycyjne o kwot§ 7 000,00 zt,

• 80101 Szkoly podstawowe -wzwiqzku z tocz^cq. si§ inwestycja^na terenie ZSiP w Kaletach Miotku wykresla
si§ z Budzetu Miasta Kalety w 2013 rok zadanie inwestycyjne pod nazwa_,,budowa boiska sportowego
przy Zespole Szkoi i Przedszkola w Kaletach Miotku", byta kwota 50 000,00 zt, jest 0 zt.

Zmniejszenie wartosci zadan dokonanych w wyniku przetargu oraz rezygnacja z budowy boiska,
przeznacza si§ na modernizacj^ drog gminnych: ul Ogrodowa i ul. Orzeszkowej w Kaletach Miotku.

• Dziai 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona
Wod - zmniejsza si§ wydatki biezajce - kwota 12 300,00 zt,

• Dziai 926 Kultura fizyczna, rozdzial 92695 Pozostala dzialalnosc - dokonuje si§ zmniejszenia zadania
inwestycyjnego pod nazwaj ,,Zakup sitowni zewn^trznej - park przy ul. ks. Rogowskiego" -
kwota 16 000,00 zl.

2. Wprowadza sie, zmiany do Zalapznika nr 3 ,,Plan zadan inwestycyjnych i zrodla ich finansowania na
2013 rok", be.dapy integralna^cz^sci^uchwaly Rady Miejskiej w Kaletach Nr222/XXIV/2012z dnia 20 grudnia
2012 r. wsprawie budzetu Miasta Kalety na 2013 rokzgodnie z ponizszym zestawieniem:

2.1. Wprowadzenie nowych zadan inwestycyjnych:
- modernizacja drog gminnych: ul Ogrodowa i ui. Orzeszkowej w Kaletach Wliotku - kwota 90 000 zt,
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Gawlika -

kwota 20 000,0 zt,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Kaletach - kwota 12 300,00 zt,

2.2. Zmniejszenie zadaii inwestycyjnych, zgodnie 2 ponizszym zestawieniem:
- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy drogi gminnej ul. Ksi^zycowa,

zmniejszenie o kwot^ 9 500,00 zl,
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej ul. Dziatkowa,

zmniejszenie o kwot§ 7 000,00 zt,
-zakup sitowni zewn^trznej - park przy ul. ks. Rogowskiego"- kwota 16 000,00 zi.

2.3. Zwi^ksza si§ zadanie inwestycyjne zgodnie z ponizszym zestawieniem:
-zagospodarowanie parku przy ul. ks. Rogowskiego" - kwota 16 000,00 zl,

2.4. Skreslenie zadania inwestycyjnego pod nazwaj
- budowa boiska sportowego przy Zespole Szkoi i Przedszkola w Kaletach IVliotku", kwota 50 000,00 zt

Powyzsze zmiany przedstawia zal^cznik nr 1 do niniejszej uchwaty.



3. Wprowadza sie_ zmiany do Zaia^cznlka nr 7 ,,Dotacje udzielane z budzetu Miasta Kalety w 2013 roku", be_dajsy
integralna^cz^sciq_uchwaly Rady Miejskiej w Kaletach nr222/XXIV/20l2 z dnia 20 grudnia 2012 r. wsprawle
budzetu Miasta Kalety na 2013 rok zgodnie z ponizszym zestawieniem:

3.1. Zwi^ksza sie_ dotacj^ podmiotowa^dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. H. Borka Kaletach - kwota
2 000,00 zl

Powyzsze zmiany przedstawia zalapznik nr 2 do niniejszej uchwaiy.

§ 2
Wwyniku podje_tych uchwaf:
- Uchwala Nr 231/XXV/2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmian budzetu

Miasta Kalety na 2013 rok,
- Uchwala Nr 237/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmian budzetu

Miasta Kalety na 2013 rok,
zwi^kszylsie/deficyt budzetu Miasta Kaletyzkwoty 1 637211,89 zl, do kwoty 2 246 78489zl, kt6ry zostanie
pokryty przychodami z naste.pujaj3ych zrodel:
1) zaciajgni^cie pozyczek - 1 620 000,00 zl (bez zmian),
2) wolnych srodkow - kwota 626 784,89 zl (dodatkowe wprowadzenie wolnych srodkow na podstawie w/w

uchwal w wysokosci 609 573,00 zl).

§ 3

Wykonanie uchwaly powierza si§ Burmistrzowi Miasta Kalety.

§4

Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Przewodnicz^cy Rady Miejskiej
w Kaletach

t r
ij&. Eugeniusz 'Ptak



RADA MTKJSKA
w K A L .' I A C H

k nr 1
do uchwafyNr 153/XXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 14 maja2013 roku

Plan zadari irrvvestycyjnych i zrodla ich finansowania
na 2013 rok

(w ztotych)^
Dzial
600

700

750

800

Nazwa
Transport i J^cznosc

* budowa odcinka drogi gminnej ul. 3 Maja w Kaletach Drutarnl
~ srodki wfasne

• wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi
gmmnej ul. Ksiezycowa
- srodki wfasne

• wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi
gminnej ul. Dziaikowa
~ srodki wfasne

• utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy ul. Gwozdzla w Kaletach
• - srodki wfasne
• 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. Rogowsklego 43

- srodki wfasne

Administracja publiczna
• zakup Witaczy dla Miasta Kalety

- srodki wtasne

• zakup programu komputerowego ..smieciowego"
- srodki wtasne

Oswiata i wychowanie
• termoizolacja budynktiw uzyteoznoso! publicznej w Miescie Kalety: Mtejskie
Przedszkole Nr 1 w Kaletach, w Zespole Szkot i Przedszkola w Kaletach Miotku,
Publicznej Szkole Podstawowej Nr1w Kaletach

- srodki z UE
- srodki wtasne

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

Kwota
948 500,00

705000,00
705000,00

10 500,00
10 500,00

13 000,00
13 000,00

110000,00
110000,00

90 000,00
90000,00

20 000,00
20 000,00

87 000,00
30000,00
30000,00
10 000,00
10 000,00
35 000,00
35 000,00
J 2 000,00

12000,00

47 300,00
12300,00
12300,00

35000,00
35000,00

2697312,82
2686912,82

1 954925,89
731 986,93

0

0



900

926

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

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

-srodki wlasne

-srodki pozyczka

- srodki dotacja
* budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kalety Kuczow i Miotek wraz z

odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S.
- srodki wfasne

- Srodki pozyczka

-srodki dotacja

* rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Kaletach
- srodki wiasne

• Budowa wodociacju w ul Powstancow Si
- Srodki wtasne

Kultura fizyczna
* zagospodarowanie parku przy ul. ks. Rogowskiego

- srodki wfasne

• zestaw zabawowy Kalety Truszczycy
- srodki wtasne

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

* zakup sitowni zewnetrznej - park przy ul. ks. Rogowskiego
- srodki wfasne

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

10400,00
10400,00

4 955 800,00
3 476 000,00

1 236 000,00

1 120000,00

1 120000,00
1 327 500,00

327 500,00

500 000,00

500 000,00

12 300,00
12 300,00

140000,00
140 000,00

165880,00
56 000,00
56 000,00

12 000,00
12 000,00

68 880,00
68 880,00

29 000,00
29 000,00

8 901 792,82
3 706 866,93
1 954925,89
1 620000,00
1 620 000,00

i-zewodniczqcy Rady Miejskiej
„ w Kaletach



RADA MIEJSKA
K A L E TAG Hw Zaiacznik nr 2

do uchwaiyNr253/XXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
zdnia 14 maja2013 roku

Dotacje udzielane z budzetu Miasta Kalety w 2013 roku
w zlotych)

Dziaf
Rozdzial

§ Nazwa
Dotacja

podmiotowa
Dotacja
celowa

Ogolem
kwots dotacji

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansow
publicznych

801

900

926

80104

90019

92605

2540

2360

2360

Oswiata i wychowanie
Przedszkoia
Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednost
systemu oswiaty- Dotacja dla punktu przedszkolnego
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Wptywy i wydatki zwiazane z gromadzenlem srodkow
z opJat i kar za korzystanie ze srodowiska
- dotacja celowa z budzetu jednostki samorzajdu
terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na
finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do
realizacji organom prowadzapych dzialalnosc pozytku
publicznego
Kultura fizyczna
Zadanla z zakresu kultury fizycznej i sportu
- dotacja celowa z budzetu jednostki samorzajdu
terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na
finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do
realizacji organom prowadzapych dziaJalnosc pozytku
publicznego

82100

0

0

0

6000

130000

82 100

6000

130000

Dotacja dla jednostek sektora finansow publicznych

GOO

801

921

60014

80104

80195

92109

2710

2310

2310

2480

Transport i Jqcznosc
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansowa^ udzielana^
mie_dzy jednostkami samorzajdu terytorialnego na

dofinansowanie wlasnych zadaii biezapych -
Starostwo Powiatowe
Oswiata i wychowanie
Przedszkoia
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezape

realizowane na podstawie porozumieri (umow) mie.dzy
jednostkami samorzajdu terytorialnego - Gmina
Kosze.cin I Tarnowskie Gory, Boronow, Swierklaniec,
Miasteczko Sla^skie, Lubliniec i inne -dotacja dla
przedszkoli dla dzieci mieszkaja.cych w naszej gminie

Pozostala dzialalnosc
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezajc;e

realizowane na podstawie porozumien (umow) mi^dzy
jednostkami samorzajdu terytorialnego - Gmina
Tarnowskie Gory - nauczanie religii Koscioia
Zielonoswia,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 budzetu dla samorzajdowej

instytucji kultury

0

0

0

406 930

63573

64000

1 791,93

0

63573

64000

1 791,93

406 930



r
92116

2480

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

- dotacja podmiotowa z budzetu dia samorzadowej
instytucji kultury - '

Razem

124 500

613 530

0

256 364,93

• v'

124500

869 894,93

Przewodmczacy Rady Miejskiej
w Kaletach

wfz. Eugeniusz Ptak


