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Uchwata Nr 212XXIII/2012
Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 28 listopada 2012 roku

w sprawie zmian budzetu Miasta Kalety na 2012 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.
Nr 142, poz. 1591 z pbzniejszymi 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 114/XIII/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budzetu Miasta Kalety na 2012 rok

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§1

1. Dokonac zmiany budzetu Miasta Kalety na 2012 rok zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Dzial Rozdzial Nazwa

Dochody ogotem
400

700

750

758

801

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi$, gaz i wode
a) dochody biezape

- Dochody z najmu i dzierzawy sMadnikbw
majgtkowych Skarbu Pahstwa, jednostek samorza^du
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansdw publicznych oraz innych um6w o
podobnym charakterze

Gospodarka mieszkaniowa
b) dochody majajkowe

- Wpfywy z tytulu odptatnego nabycia prawa wtesnosci
oraz prawa uzytkowania wieczystepo nieruchomosci

Administracja publiczna
a) dochody biezqce

Wplywy z r6znych dochod6w
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieza^ce
realizowane na podstawie porozumieri (um6w) miedzy
jednostkami samorza.du terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieza^ce
realizowane na podstawie porozumiert (um6w) miedzy
jednostkami samorzajdu terytorialnego

R6zne rozliczenia
a) dochody biezace

Subwencja og6lna z budzetu pahstwa

Oswiata i wychowanie
a) dochody bie2a_ce

Wpfywy z usfug
Wydatki ogotem
010

01008
Rolnictwo j towiectwo
Melioracje wodne
a) wydatki biezace
1 .Wydatki jednostek budzetowych

Zwiekszenta
wzl

111 073,00
7 020,00
7 020,00

7 020,00

...
—

27 800,00
27 800,00

20 000,00

7 402,75

397,25

52 753,00
52 753,00

52 753,00

23 500,00
23 500,00

23 500,00
252 846,96

—
—
—
—

Zmniejszenia
wzf

500 000,00
——

500 000,00
500 000,00

500 000,00

_i.*i

—

—

...
—

—

„->
—

—

641 773,96
10 000,00
10000,00
10000,00
10000,00



400

600

700

750

801

40002

60016

70005

75023

75095

80101

w tym:
- wydatki zwiazane z realizacja^ ich statutowych zadari

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie, gaz i wod?
Dostarczanie wody
a) wydatki bieza_ce
1 .Wydatki jednostek budzetowych
w tym:
- wydatki zwigzane z realizacja_ ich statutowych zadah

Transport i fa.cznos6
Drogi publiczne gminne
a) wydatki biez^ce
1 .Wydatki jednostek budzetowych
wtym:
- wydatki zwiazane z realizacjq ich statutowych zadari

b) wydatki majgtkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
a) wydatki bieza^ce
1. Wydatki jednostek budzetowych
wtym:

- wydatki zwigzane z realizacja, ich statutowych zadah

b) wydatki maj^tkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Administracja publiczna

Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a) wydatki bieza^ce
1. Wydatki jednostek budzetowych
wtym:
- wydatki zwigzane z realizacja ich statutowych zadari

4. Wydatki na programy finansowane z udziafem
srodk6w o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy

b) wydatki maja.tkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne
wtym:
- na programy finansowane z udziatem srodkbw o
kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy

PozostaJa dziatelnosc
a) wydatki bieza_ce
1. Wydatki jednostek budzetowych
wtym:
- wynagrodzenia i skfadki od nich naliczone

Oswiata i wychowanie
Szkoly podstawowe
a) wydatki bieza^ce
1. Wydatki jednostek budzetowych

—

7 020,00
7 020,00
7 020,00
7 020,00

7 020,00

10 000,00
10000,00
10000,00
10000,00

10000,00

—

—

—

98 833,96

60 833,96
12 800,00
5 000,00

5 000,00

7 800,00

48 033,96

48 033,96

48 033,96

38 000,00
38 000,00
38 000,00

38 000,00

134 150,00
55 893,00
55 893,00
55 893,00

10000,00

—
—

—

—

39 000,00
39 000,00

—

—

39 000,00

39 000,00

58 600,00
58 600,00
28 600,00
28 600,00

28 600,00

30 000,00

30 000,00

48 033,96

48 033,96
48 033,96

—

—

48 033,96

—

...
—
—

—

...
—
—

—



854

900

926

80104

80110

80195

85415

90001

92601

w tym:
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone
- wydatki zwiazane z realizacja^ ich statutowych zadart

Przedszkola
a) wydatki biezqce
1. Wydatki jednostek budzetowych
w tym:
- wydatki zwiazane z realizacja^ ich statutowych zadan

2.Dotacje na zadania bieza^ce

Gimnazja
a) wydatki biezqce
1. Wydatki jednostek budzetowych
wtym:
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

b) wydatki majgtkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Pozostala dzialalnosc
a) wydatki bieza^ce

2.Dotacje na zadania bieza^ce

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczni6w
a) wydatki bieza^ce

3-Swiadczenia na rzecz osob fizycznych

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Gospodarka sciekowa i ochrona w6d

b) wydatki maja^tkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
a) wydatki biezgce
1 .Wydatki jednostek budzetowych
wtym:
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone
- wydatki zwiazane z realizacja^ ich statutowych zadah

40 893,00
15000,00

10500,00
10500,00
8 500,00

8 500,00

2 000,00

67 000,00
37 000,00
37 000,00

37 000,00

30 000,00

30 000,00

757,00
757,00

757,00

2 843,00
2 843,00
2 843,00

2 843,00

...

—

—

—
—
—

—
...

—
—

—
— -

—

...
—
—

—

—

—

—
—

—

461 000,00
461 000,00

461 000,00

461 000,00

25 140,00
25 140,00
25 140,00
25 140,00

21 190,00
3 950,00

W budzecie Miasta Kalety na 2012 rok dokonuje sie nastepuja^ce zmiany:

Plan dochodbw:

Zwiekszenia - zwieksza si§ plan dochodbw o kwote^ 111 073,00 zt w nast^puja^cych dzialach:
• 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi§, gaz i wod$ zmniejszenie wydatk6w biezqcych w

kwocie 10 000,00 zl,

• 750 Administracja publiczna - zwi^kszenie planu dochodbw o kwot? 27 000,00 zl, w tym:
- z tytulu zwrotu srodk6w finansowych z Urz§du Pracy za pracownik6w publicznych i interwencyjnych,
- z tytulu wyplaty nagrody pieni^znej dla koordynatora projektu realizowanego przez gminy powiatu
tarnogbrskiego w sprawie szkolen pracownik6w - srodki przekazane przez powiat Lidera projektu,
na podstawie porozumienia,

• 758 R6zne rozliczenia - kwota 52 753,00 zl stanowi zwiekszenie subwencji oswiatowej w zwiqzku z
podwyzka^ skladki rentowej o 2%, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansbw ST5/4822/14g/bku/12 z
dnia 23 listopada 2012 roku,



• 801 Oswiata i wychowanie - zwieksza sie plan dochod6w o kwote 23 800,00 zt, wptywy z ustug, w
tym:
- PSP 1 - kwota 15 000,00 zt, wptywy srodkbw finansowych z MOPS - u na pomoc zywieniowa^dta
dzieci,

- ZSIP w Kaletach Miotku - kwota 8 500,00 zt z przeznaczeniem na obiady dla dzieci,

Zmnieiszenia - zmniejsza sie plan dochodbw maja^tkowych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o
kwot$ 500 000,00 zt z tytutu odptatnego na.bycia prawa wtasnosci oraz prawa u±ytkowania wieczystego
nieruchomosci, brak chetnych - na dziert dzisiejszy na zakup dziatki w Kaletach Miotku.

Plan wydatk6w:

Zwiekszenia - zwieksza si? plan wydatkdw o kwote 252 846,96 zt, w tym:

• 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie, gaz i wode, rozdziat 40002 Dostarczanie wody -
zwiekszenie planu wydatk6w na remont wodociacju - kwota 7 020,00 z\

• 600 Transport i ta^cznosc , rozdziat 60016 Drogi publiczne gminne, zwiekszenie wydatk6w biezacych,
remontowych o kwote 10 000,00 z\

• 750 Administracja publiczna - zwiekszenie plany wydatkbw o kwote 98 833,96 zl w tym:
> Wydatki bieza^ce:

- rozdziat 75023 Urzedy gmin {miast i miast na prawach powiatu) - kwota 7 800,00 z\
przeznaczeniem na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczone oraz wydatki biezace w kwocie 5 000 zt,

- rozdziat 75095 Pozostata dziatalnosc, kwota 38 000,00 zt przeznaczona jest na wynagrodzenia
i sktadki od nich naliczone dla pracownik6w pubticznych i interwencyjnych,

> Wydatki majqtkowe - zwiekszenie wydatkbw majajkowych - rozdziat 75023 Urzedy gmin (miast i
miast na prawach powiatu), w zwia^zku z realizacja, programu z udziatem srodkbw z Unii
Europejskiej i Budzetu Partstwa pn: „ Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu oraz
wyrbwnywanie szans mieszkancbw Miasta Kalety" - kwota 48 033,96 zt. Nazwa zadania:
Zakup sprzety komputerowego w ramach programu ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu
cyfrowemu oraz wyrbwnywanie szans mieszkahcdw Miasta Kalety"

• Dziat 801 Oswiata i wychowanie, zwi^ksza si? wydatki o kwot^ 134 1507,00 zt, wtym:
• wydatki biezace - kwota 104 1507,00 ztz przeznaczeniem na:

> rozdziat 80101 Szkoty podstawowe - kwota 40 893,00 zt przeznaczona jest na wynagrodzenia, a
kwota 15 000,00 ztjest przeznaczona na zakup positk6wdla dzieci dofinansowywane przez MOPS,

> rozdziat 80104 Przedszkola, kwora 10 500,00 zt przeznaczona jest na zakup positkOw dla
przedszkolakbw w kwocie 8 500, zt oraz 2 000,00 zt na zwiekszenie dotacji dla punktu
przedszkolnego,

> rozdziat 80110 Gimnazja - kwota 37 000,00 zt przeznaczona jest na wynagrodzenia,
> rozdziat 80195 Pozostata dziatalnosd - kwota 757,00 zt przeznaczona jest Gminy Tarnowskie G6ry -

nauczanie religii Kosciota Zielonoswiajkowego, w tym doptata za okres od stycznia do sierpnia 2012
roku kwota 108,43 zt, pozostata kwota na nowy rok szkolny, czyli od wrzesnia do grudnia,

- wydatki maja^kowe - kwota 30 000,00 zt w rozdziale 80110 Gimnazja, na zadanie inwestycyjne pod
nazwa^,Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Kaletach przy ul. 1 Maja 4 - czesciowa
wymiana okien",

• Dziat 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziat 85415 Pomoc materialna dla uczni6w -
wprowadzenie 20% wktadu wtasnego do stypendium socjalnego dla uczniow,

Zmnieiszenie wvdatk6w o kwote 641 773,96zt, w tym:

• 010 Rolnictwo itowiectwo, rozdziat 01008 Melioracje wodne- kwota 10000,00 zt zmniejsza plan
wydatkdw biei^cych,

• 600 Transport i ta^cznosc , rozdziat 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie wydatkbw
maja^kowych, w tym zadania inwestycyjnego o nazwie Utwardzenie wraz z odwodnientem placu przy
ul. Gwozdzia w Kaletach - kwota 39 000,00 zt,

• Dziat 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziat 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami,
zmniejszenie wydatkbw o kwote 58 600,00 zt, w tym:
- wydatki biezace w kwocie 28 500,00 zl - odszkodowania wyptacane na rzecz osbb fizycznych,
- wydatki majatkowe - zmniejszenie wydatkbw na Wykup grunt6w o kwot? 30 000,00 zt,

4



- DziaJ 750 Administracja publiczna, rozdziaJ 75023 Urz^dy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
wzwia^zku z realizacja^programu z udziatem srodkbwz Unii Europejskiej i Budzetu Panstwa pn:
„ Przeciwdziafanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrownywanie szans mieszkahcbw Miasta Kalety" -
zmniejszaj sie, wydatki bieza.ce przeznaczone na realizacje. w/w zadania - kwota 48 033,96 zl.

- Dzial 900 Gospodarka komunaina i ochrona srodowiska, rozdziaf 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona
wod, zmniejszenie wydatkow majajkowych - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Kalety Kuczdw i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - o kwote 411 000,00
zt, oraz Budowa wodocia^gu w ul. Powstaricow Slqskich o kwote 50 000,00 zf.

- Dziat 926 Kultura fizyczna, rozdziat 92601 Obiekty sportowe, zmniejszenie wydatk6w bieza^cych z
,,Orlika" z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla plac6wek oswiatowych.

2. Wprowadza si? zmiany do Zala^cznika nr 3 ,,Plan zadari inwestycyjnych i zrodta ich finansowania na
2012 rok", beda^cy integralna^cz^scia^ uchwaJy Rady Miejskiej w Kaletach nr 114/XIII/2011 z dnia 29
grudnia 2011 r. w sprawie budzetu Miasta Kalety na 2012 rok zgodnie z ponizszym zestawieniem:

2.1. Wprowadzenie do budzetu Miasta Kalety nowe zadanie inwestycyjne pod nazwa,: Termomodernizacja
budynku Gimnazjum w Kaletach przy ul. 1 Maja 4 - cz^sciowa wymiana okien - kwota 30 000,00,00 zt,

2.2. Wprowadzenie do budletu Miasta Kalety nowe zadanie inwestycyjne pod nazw§: Zakup sprzety
komputerowego w ramach programu ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu oraz
wyrownywanie szans mieszkahcow Miasta Kalety" - kwota 48 033,96 zt

2.3.. Zmniejsza sie zadania inwestycyjne pod nazwaj
- Utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy ul. Gwozdzia w Kaletach - kwota 39 000,00 zf,
- Wykup grunt6w o kwote 30 000,00 z\,
- Budowa wodocia^gu w ul. Powstaric6w ^Iqskich o kwot^ 50 000,00 zt.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kalety Kuczow i Miotek wraz z odwodnieniem

drogi powiatowej nr 3248S - kwota 411 000,00 zt,

Powyzsze zmiany przedstawia zaJa^cznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

3. Wprowadza sie. zmiany do Zata^cznika nr 7 ,,Dotacje udzielane z budzetu Miasta Kalety w 2012 roku",
be^facy integralna^czescia^uchwaty Rady Miejskiej w Kaletach nr 114/XIII/2011 z dnia 29 grudnia 2011
r. w sprawie budzetu Miasta Kalety na 2012 rok zgodnie z ponizszym zestawieniem:

- zwie.ksza si? dotacje dla punktu przedszkolnego o kwot§ 2 000,00 zl
- zwiqksza s/'e dotacja dla Gminy Tarnowskie G6ry - nauczanie religii Kosciofa Zielonoswia.tkowego -

kwota 757,00 z\

Powyzsze zmiany przedstawia zata^cznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

§2

Wykonanie uchwaty powierza si$ Burmistrzowi Miasta Kalety

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Zal^cznik nr 1
do uchwaly Nr 212/XXIH/2012
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 lislopada 2012 roku

Plan zadah inwestycyjnych i zrodla ich finansowania
na 2012 rok

(w zlotych)

Dzial
600

700

750

801

Nazwa
Transport i Iqcznosc
• drogi publiczne gminne:
Budowa odcinka drogi gminnej ul Matejki w Kaletach

- srodki wlasne
Przebudowa ul. Rymera w Kaletach

- srodki wlasne
Modernizacja odcinka drogi gminnej ul. Le6na w Kaletach

- srodki wlasne
Utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy ul. Gwozdzia w Kaletach

- srodki wlasne
- budowa parkingu ul Zwirki i Wigury 2

- srodki wlasne
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej
wraz z budowa^ kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni"

- srodki wlasne \a mieszkaniowa

• wyku/t griintit
-srodki wlasne

• Termoizolacja budynku przy ul. Fabrycznej 35 w Kaletach

- srodki wlasne

• Termoizolacja budynku komunalnego przy ul. Kosze.ciii.skie/ 33 w Kaletach

- srodki wlasne
• Termoizolacja budynku komunalnego przy ulicy Paderewskiego

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

- srodki wlasne
Administracja publiczna
• Monitoring Miasta Kalety - II etap

- srodki wlasne
• Zakup sprz^ty komputerowego w ramach programu ,,Przeciwdzia(anie
wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrownywanie szans mieszkaricow Miasta
Kalety"
- srodki z UE
- srodki z BP
- srodki wtasne
• Witacze dla Miasta Kalety

- srodki wlasne
Oswiata i wychowanie
• Wykonanie wentylacji w Miejskim Przedszkolu przy ul. Brzechwy w Kaletach

- srodki wlasne
• Docieplenie poddasza w Miejskim Przedszkolu przy ul, Brzechwy w Kaletach

- Srodki wfasne

Kwota
940 300,00
940 300,00
333500,00
333500,00
204000,00
204000,00
65000,00
65 000,00
IIMWM
U (HWM

303000,00
303000,00

23 800,00

23800,00

180100,00
20 000,00
20 000,00
25000,00

25000,00

65 000,00

65 000,00
46 000,00

46 000,00
24/00,00

24 100,00
71 163,96

8 130,00
8 130,00

48 033,96
34 704,54

6 1 24,33
7205,09

15000,00
15000,00

219000,00
9000,00
9000,00
6000,00
6000,00



900

926

• Modernizacja czqsci zywieniowej oraz wejscia zewnqtrznego do kotfowni w
Miejskim Przedszkolu przy ut. Brzechwy 2 w Kaletach - Modernizacja kuchni - cz t.
- srodki wfasne

• Roboty modernizacyjnych w budynku ZespoJu Szk6f i Przedszkola w Kaletach
Miotku
- srodki wtasne

• .Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Kaletach przy ul. 1 Maja 4 -
Cz$£ciowa wymiana okien"
- srodki wtasne

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

• Ochrona dorzecza Matej Panwi i Liswarty poprzez modernizacje gospodarki
sciekowej polegaj^cej na modcrnizacji i budowie oczyszczalni sciekow wraz z
systemem kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej w cze>ci wschodniej
Kalet

- srodki z UE

- srodki wlasne

- srodki pozyczka

• budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni

- srodki wtasne

- srodki pozyczka
- srodki dotacja

• bitdowa kanalizacji sanitarni'j w micjscowosci Kak'ty Kuc/uw i Miutek \vra/, /,
odwodnicnicni drogi powiatowej nr3248S.

- srodki wlasne
• Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie kompleksu budynkow przy ulicy ks.
Drozdka nr 31 w Kaletach

- srodki wtasne
• rozbudowa miejskiej oczyszczalni sciekow

- srodki wfasne

- srodki pozyczka

• budowa wodociqgu w ul. Powstahcow Slqskich

- srodki wfasne

• budowa wodoci^gu w ul. Bocznej, Kochanowskiego i Rymera

- srodki wfasne

• budowa wodociqgu w ul. Szymanowskiego

- srodki wfasne

• zakup samochodu na oczyszczalnie sciekbw
- srodki wtasne

Kultura fizyczna
• Poprawa jakoSci infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na cele imprez kulturalno -

sportowych poprzez modernizacj$ i zakup wyposazenia stadionu w miescie Kalety
Lesnym Zakatku Alaska".

- srodki wtasne
• Zestaw zabawowy Iwona

- srodki wtasne
• Zestaw zabawowy

- srodki wtasne

24 000,00

24 000,00
150000,00

150 000,00
30 000,00

30 000,00
4729116,81

1 283926,81
662 3 79, 52

421 547,29

200000,00

1 537 500,00

537500,00

500000,00
500000,00

15560,00

1 5 560,00
20 000,00

20000,00
1 791 130,00

99 J 130,00

800000,00

12000,00

n 000,00

4 000,00

4000,00

20000,00

20000,00

45 000,00
45000,00
30 430,00

J 8 830,00
IS 830,00
11 600,00
11 600,00

0
0



Raze iii
- Srodki wlasne
- srodki z VE
- dotacja z WFOSiGW
- pozyczki

- budzet panstwa

6170 110,77
3 466 902,38

697 084,06
500000,00

1 500 000,00
6 124,33

mz/ILugenhtsz Ptak
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Za^acznik nr 2
doiichwaIyNr212/XXIN//2012
Rady Miejskiej w Kaletach
zdnia28 listopada 2012 roku

Dotacje udzielane z budzetu Miasta Kalety w 2012 roku (wzfotych)

Dzial Rozdziat § Nazwa
Dotacja

podmiotowa
Dotacja
celowa

OgoJem
kwota
dotacji

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansow
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 zwia^zane z gromadzeniem srodkbw
z optet i kar za korzystanie ze Srodowiska
- dotacja celowa z budzetu jednostki samorza^du
terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do
realizacji organom prowadzacych dziaialnosc pozytku
publicznego
Kultura 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 zadan zleconych do
realizacji organom prowadzacych dziatalnosc pozytku
publicznego

105000

0

0

0

6000

125000

105000

6000

125000

Dotacja dla jednostek sektora finansdw publicznych
600

600

801

60014

60014

80104

80195

2710

2710

2310

2310

Transport i ta^cznosc
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa przekazana na pomoc finansowa_ udzieic
mi^dzy jednostkami samorza^du terytorialnego na
dofinansowanie wiasnych zadah bieza^cych - Starostwo
Powiatowe - chodnik ul. 1 Maja
Transport i tqcznosc
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa przekazana na pomoc finansowa^ udziels
mi^dzy jednostkami samorza^du terytorialnego na
dofinansowanie wfasnych zadah bieza^cych - Starostwo
Powiatowe - chodnik ul. Fabryczna
Oswiata i wychowanie
Przedszkola
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezqce

realizowane na podstawie porozumieh (um6w) mi^dzy
jednostkami samorza^du terytorialnego - Gmina Koszeci

Tarnowskie G6ry, Boron6w, Swierklantec, Miasteczko
Sla^skie - dotacja dla przedszkoli dla dzieci mieszkajc(cyi
naszej gminie
PozostaJa dzialalnosc
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieza^ce

realizowane na podstawie porozumieh (um6w) miedzy
jednostkami samorza^du terytorialnego - Gmina
Tarnowskie Gory - nauczanie religii KoscioJa
Zielonoswia^tkowego

0

0

0

0

32000

4900

41 500

1 587

32000

4900

41 500

1 587



921
92109

92116

92195

2480

2480

2710

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

- dotacja podmiotowa z budzetu dla samorza^dowej
instytucji kultury

Pozostata dzialalnosb
Powiat Tarnog6rski - Powiatowy Mlodziezowy Dom Kult
Filia Kalety
Dotacja celowa przekazana na pomoc finansowa^ udzieic
miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na
dofinansowanie wlasnych zadah biezacych - Starostwo
Powiatowe

Razem

413000

120000

0

638 000

0

0

0

210 987

413000

120000

0

848 987

I C j
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