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'ialącznik Nr !do larządzenia Vr l755i2006

!)rezvdenla .\fiasia Tczewa z dnia l4. l l. ]006r.

PROJEKT

Uchwała Nr .
Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia .

w sprawie budżetu miasta na 2(}07 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt] O i art. 51 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca] 990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055;
Nr 1]6, poz 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. ]457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128)
i art. 86 ust. l, art. 165, art. 173, art.174, art. 179, art. 184, art. 188 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Nr 249, poz. 2104; zmiany z 2006r. Nr 45, poz.
319; Nr 104, poz 708) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz U Nr 203, pOL 1966) - Rada Miejska w Tczewie, po
zasi~gni~ciu opinii Komisji Finansowo - Budżetowej

uchwala, co nast~puje.

~ 1

Ustala si~ dochody budżetu miasta w wysokości

zgodnie z załącznikiem nr l.

- 122.307.755 zł,

- 123.757.755 zł,]. Ustala si~ wydatki budżetu miasta w wysokości

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala si~ limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a- zadania inwesf'ycyjne w 2007 roku).

3. Ustala si~ limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9.388.361 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 4.

~ 3

]. Deficyt budżetu miasta w wysokości 1.450.000 zł zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z.

_ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieni~żnych na rachunku bieżącym budżetu

gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -

1.450000 zł

2. Ustala siy przychody budżetu w wysokości 4.800.000 zł oraz rozchody budżetu

w wysokości 3.350.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
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~4
W budżecie tworzy si~ rezerwy:

1) ogólną w wysokości

2) celową w wysokości

z przeznaczemem na:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych

§ 5

200.000 zł,

200.000 zł,

200.000 zł.

1. Ustala si~ dochody i wydatki zWiązane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala si~ dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie

porozumień (umów) mi~dzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie

z załącznikiem nr 7.

§ 6

l. Ustala si~ dochody w kwocie 692.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 692.000 zł na realizacj~ zadań

określonych w gmmnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów

alkoholowych.

2. Ustala si~ wydatki w kwocie 45.000 zł na realizacj~ zadań określonych w gmmnym

programie przeciwdziałania narkomani i.

~ 7

l. Ustala si~ plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów

budżetowych: przychody - 12.543.738 zł, wydatki - 12.542.020 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 8.

2. Ustala si~ plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów

własnych jednostek budżetowych: dochody - 639.570 zł, wydatki - 646.005 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 8.

~ 8

l. Ustala si~ dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 5.094.478 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Ustala si~ dotacje podmiotowe dla:

l) gminnych instytucji kultury na łączną kwot~ - 2.250.000 zł,

2) działających na terenie gminy publicznych niepublicznych

przedszkoli, szkół i placówek oświatowo ~ wychowawczych

w wysokości - 3.208.109 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.



- w kwocie 3.350.000z1.

- w kwocie 1.000000z1,

- w kwocie 1.450000zł,

3

3. Ustala siy dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące

i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwoty - 1.524.940 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala siy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w wysokości

1) przychody - 400.000 zł

2) wydatki - 400.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10

Ustala siy limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek

zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

3) spłaty wcześniej zaciągniytych zobowiąza!1 z tytułu emisj i

papierów wartościowych oraz zaciągnit;tych pożyczek

i kredytów

s 11s

Upoważnia siy Prezydenta Miasta do

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emISJI papierów wartościowych na pokrycie

wystypującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązari:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy

projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Funduszy Spójności oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do

wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku nastypnym (2008) jest niezbydna dla

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną

kwoty 5.000.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień miydzy paragrafami

i rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków miydzy działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
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5) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gmmy uprawnień do

dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach

niż bank prowadzący obsług~ budżetu miasta.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza si~ Prezydentowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urz~dowym Województwa Pomorskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacyjnym

"PANORAMA MIASTA".

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie



Zalącznik nr I
do uchwaly Rady Miejskiej

nr z dnia

Dochody budżetu miasta na 2007 r.

§ Treść Kwota

Transport i łączność ".. ' ' . ===t ·.. 150000,00
Drogi publiczne gminne' . '. ~

0690 Wpływy z różnych opłat 150000,00

~ Gospodarka mieszkaniowa . =12108000,00
~ '. -- ....

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 760000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w orawo własności

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0920 Pozostałe odsetki

0970 Wpływy z różnych dochodów

'.. Działalność usługowa ... '.
71035 . Cmentarze ..•.

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmin~ na
loodstawle Dorozumień z oraanami administracii rzC!dowei

. '. Administracja publiczna . - 318 600,00
7501.1 Urz~dy wojewódzkie .' . 289600,00

Dział Rozdział

.

700

710

750

4640000,00

55000,00

6600000,00

13000,00

40000,00

4 000,00
4 000,00

4 000,00

751

2010

6310

75023 .

0690

0970

2360

.

'.

~,

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacj~ zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Urz~y gmin (miast i miast na prawach powiatu) ....

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z różnych dochodów
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracii rzadowei oraz innych zadań zleconych ustawami
Urz~dy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
orawa oraz sadownictwa
UWidy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -

284600,00

5 000,00

29000,00

6000,00

12000,00

11 000,00

9 586,00

9 586,00

9 586,00

100000,00
100000,00

100000,00

50 621 200,00

200000,00

200000,00

. .

14 450 000,00

6000,00

200,00

900000,00

100000,00

300000,00
..

v

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacJ~ zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

754 .. Bezpieczeństwo publiczne j ochrona przeciwpożarowa .
75416 ... Straż Miejska .

0570 Grzywny, mandaty i Inne kary pieni~żne od osób fizycznych

_ Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych jodinnychjednostek
756· . nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich .

.. noborem· .
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych .. ' .

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opiat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .

0310 Podatek od nieruchomości

0320 Podatek rolny

0330 Podatek leśny

0340 Podatek od środków transportowych

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

, w' ~ . :~~::Ś~i~:~~_~~~r:;~~~:~k~:::~~?:; ~~~a~~~;I~;:~~~ó~~:~~~~~~~~datku od .

.. ' .

0310 Podatek od nieruchomości

0320 Podatek rolny

Strona 1

4 060 000,00

50000,00



Dział Rozdział § Treść Kwota

Podatek od środków transportowych

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od posiadania psów

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzf;)dowe

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

~ .. ~

0410 Wpływy z opłaty skarbowej

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrebnvch ustaw
.. Udziały gmin w podatkach stanowiących' , ...•.... 26 100000,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 25 000 000,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 100000,00

758 --'-'---'----.. ' Różne rozliczenia ~~ --. _ 31053904,00
·75801 CZ'ilSĆ oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .... 25078205,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 078 205,00

... CZljlŚĆwyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ...• ~" ",..,'" M

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 450 526,00

Różne rozliczenia finansowe .. 700000,00

0920 Pozostałe odsetki 700 000,00

CZljlŚĆ równoważąca subwencji ogólnej dla gmin .•.. A.,,, 1B no

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 825 173,00

801 . Oświata i wychowanie .. 446000,00
Szkoty podstawowe .. 117900,00
uochody z najmu I dZierżawy składników majątkowych Skarbu Panstwa, Jednostek samorządu

0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o nodobnvm charakterze

0970 Wpływy z różnych dochodów 4 600,00

80104 Przedszkola ... ·8 600,00
uochody z najmu I dZlerzawy składników majątkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorząau

0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o nodobnvm charakterze

80110 . Gimnazja - --- .. 36300,00

uocnody z najmu i dZierżawy składnikow majątkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorząau
0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze
0970 Wpływy z różnych dochodów

I . --, _..J I· Szkoły zawodowe" ..•.
lJochody z najmu I dZierżawy składnlkow majątkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorządu

0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o Dodobnvm charakterze

0830 Wpływy z usług 1 000,00

0970 Wpływy z róznych dochodów 500,00

80144 I· Inne formy ksztafcenia osobno niewymienione 253700,00

0830 Wpływy z usług 253700,00

851 . 8S19S ~:::~,:~::a - 120fr,~

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjf;) zadań bieżących z zakresu 1 200,00
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

852 .. Pomoc społeczna ..•. n •••••

... Ośrod ki wsparcia .

0830 Wpływy z usług

0970 Wpływy z różnych dochodów

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjf;) zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

, Swiadczenia rodZInne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieazeniaemerytalne i·. '
rentowe zubezoieczenla społeczneoo· .

d~28~ą97~,Q()
<9$760Q,bo

310000,00

3500,00

350 000,00

300000,00

45000,00

300 000,00

10000,00

1 300000,00

~
1 200000,00

692000,00

,

................

8600,00

33 100,00

28000,00

3 200,00

29500,00

208 000,00

113300,00

684000,00

. lO

--...

0340

0360

0370

0430

0450

0500

0910_I"
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Dział Rozdział § Treść Kwota

0900
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej

6000,00
wysokości

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj~ zadań bieżących z zakresu

18 103600,00
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2910
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w

33000,00
nadmiernei wysokości

·.6l::~<~\ li( 12 ••• ............. ...•..••..•.•..••..•••••.< •• ........ -c ••. -,-
•••••

.. . ,
\ •••••••••••••••• « <\< \ ................ \\.,..... .............

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj~ zadań bieżących z zakresu

207660,00
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

·'7<·' " « \<, .." .. 7asflkl,,"-

0900
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 1 000,00
wysokości

0920 Pozostałe odsetki 300,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1O 000,00

2010
DotaCje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj~ zadań bieżących z zakresu

1 470000,00
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj~ własnych zadań bieżących gmin 910000,00
zwiazkówamin)

2910
Wpływy ze zwrotów dotaCJIwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w

20000,00
nadmiernei wysokości

··S5219(
... .... \ .. \ •••• "•.••.•••••••••••••···'··468402,00....... .. , .. ,."

."." .
... '.' .

0970 Wpływy z różnych dochodów 5500,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z oudzetu państwa na realizacJ~ własnych zadań bieżących gmin 462902,00
zwiazkówamin)

•85228 < Usługi opiekuncze i specjalistyczne •usługloplekuncze
.,

1(, ..••••· 335510,00.. ",. ,.'.
0830 Wpływy z usług 135000,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizaci~ zadań bieżących z zakresu 200200,00
administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zWiązane z realizacją zadań z zakresu 310,00
administracii rzadowei oraz innych zadań zleconych ustawami

85295
...... 1(.,· ..·..... 261 000,00. ' .... , . ...... ..... . "

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reallzaCJ~ własnych zadań bieżących gmin 261 000,00
zwiazków nmln\

854 ',. Edukacyj na opieka Wychowawcza ... '••••••....d\ < ....... 7T600,QO... ...
85401

__c

.<
•••••

.,'

5 100,00
••••••

.. < "~o '.,
0830 Wpływy z usług 4 100,00

0970 Wpływy z róznych dochodów 1 000,00

•••••• Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dZieci i ~a",,,,
.', ........ < 500,00

< młodzieżY ... '.

0830 Wpływy z usług 72500,00

900 •••, Gospodarka komu nalna ioc hronaś rodowiska »d •••• .' I,· t05000,00> .....

••90020·.·. z gromadzeniem środk6w z opłat ~_M" ..... '"~o 5 OOO,OC. ... '

0400 Wpływy z opłaty produktowej 5000,00

'•••90095
••••

. ... ' .. 100 000,00< .... .......'. ' ...... ' .. . '. " ......
Dochody z najmu I dZierżawy składnlkow majątkowych Skarbu I-'anstwa, jednostek samorząau

0750 terytorialnego lub innych Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Innych 4000,00
umów o Dodobnvm charakterze

0830 Wpływy z usług 80000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 16000,00

921 •••••
, ... \ Kultura loch rona dziedzictwanarod owego ,.,.'.",d •••••• • 3843593,00

92195< .. ' . .'. \\ ...............« « >< ,..,.;",."~,..,,
.... ' .. U,U"ToJJ"",uu

6298
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 3 843 593,00
Dowiatów) samorzadów woiewództw, pozyskane z Innych źródeł

926 '·.,.·.·1
...... ' ...... Kl.łltl.lr(lJizyt~naj$ port < ... ••••••••••••• .,•. < \( ............

•• _u H

...... ... '

....... ........ ' .. ' 9'+"'1.I1.I,v1.l

92695 ( Pozóslała ••działalność
" •••,>\\ «", ... ............ " .. \ ( <\ \\645100,00. ..

Dochody z najmu I dZierżawy składnikow majątkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorządu
0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 10000,00

umów o nodobnvm charakterze
0830 Wpływy z usług 615 000,00

0920 Pozostałe odsetki 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00

Razem: 122307755,00

Strona 3
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